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Παρασκευή 12 Νοεµβρίου 2021
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 1865
2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Ι. Μελά , σελ. 1873
3. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68,
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144, παράγραφος 5,
εδάφιον β’ του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως
που κατέθεσαν o Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς- Προοδευτική
Συµµαχία κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
για τη διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης
της κοινής γνώµης, ευτελισµό των θεσµών και κατασπατάληση δηµοσίου χρήµατος, σελ. 1865 - 2008
4. Ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 72 και 72Α του Κανονισµού της Βουλής
και λήψη απόφασης για τη σύσταση ή µη της Εξεταστικής
Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παράγραφος 2 εδάφιο γ’ του Συντάγµατος και 144 παράγραφος 5
εδάφιο β’ του Κανονισµού της Βουλής, σελ. 1913, 2010 - 2022
5. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 1913 - 2007
6. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας η πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώµης, ευτελισµό των θεσµών και κατασπατάληση δηµοσίου χρήµατος, αφού συµπλήρωσε το όριο
των 2/5 τουλάχιστον του συνόλου των Βουλευτών, ήτοι εκατόν είκοσι Βουλευτών ανεξαρτήτως πλειοψηφίας, σύµφωνα
µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 εδάφιο 3 του Συντάγµατος
και 144 παράγραφος 5 εδάφιο β’του Κανονισµού της Βουλής, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία, σελ. 2008
7. 'Εγκριση του Σώµατος, η Επιτροπή να αποτελείται από
είκοσι εννέα µέλη µε εκπροσώπηση κατ’ αναλογία της δύναµής τους όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, καθώς και
των Ανεξαρτήτων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 31 του Κανονισµού της Βουλής και η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
εργασιών της Επιτροπής και υποβολή του πορίσµατός της
να ολοκληρωθεί σε δύο µήνες από τη συγκρότηση της Επιτροπής, σελ. 2023
8. Η Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους καταθέτει την έκθεσή της στα σχέδια
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του οικονοµικού έτους 2019» και β) «Κύρωση του
Ισολογισµού και των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της
κεντρικής διοίκησης περιόδου αναφοράς από 1/1/2019 έως
31/12/2019», σελ. 1905
9. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1865, 1866, 1867, 1869,
1871, 1877, 1879, 1883, 1884, 1885, 1887, 1890, 1892, 1893,
1898,1899, 1901, 1902, 1903, 1906, 1907, 1910, 1911, 1913,
2023
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Κατάθεση σχεδίων νόµου:, σελ.
i. Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών και Μεταφορών, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού, Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, Επικρατείας, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν την
11.11.2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας για οικονοµική συνεργασία», σελ. 1865
ii. Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών και Επικρατείας, καθώς και οι Αναπληρωτές
Υπουργοί Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν την
11.11.2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας για την
ίδρυση του Διεθνούς Ιδρύµατος ΕΕ-ΛΑΚ», σελ. 1865
iii. Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Επικρατείας, καθώς ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν την 11.11.2021 σχέδιο
νόµου: «Κύρωση Του Παραρτήµατος XV της Σύµβασης Προνοµίων και Ασυλιών των Ειδικευµένων Οργανισµών, αναφορικά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Διανοητικής Ιδιοκτησίας»,
σελ. 1865
iv. Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών
και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και
Εξωτερικών κατέθεσαν την 11.11.2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας για τη συµµετοχή της Δηµοκρατίας της
Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο», σελ. 1865
v. Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη
και Δικαιοσύνης, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν την 12.11.2021 σχέδιο
νόµου: «Κύρωση της δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για τη σύναψη διπλωµατικών σχέσεων µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κυρίαρχου
Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Τάγµατος του Αγίου Ιωάννη των
Ιεροσολύµων της Ρόδου και της Μάλτας και της περιεχόµενης σε ρηµατική διακοίνωση της Καγκελαρίας του Κυρίαρχου
Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Τάγµατος του Αγίου Ιωάννη των
Ιεροσολύµων της Ρόδου και της Μάλτας, µονοµερούς δήλωσης», σελ. 2023
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,

σελ. 1884 – 1894

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 2008 – 2023
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 1879 – 1884, 1894 – 1898
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 1898 – 2008
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 1865 - 1897

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης:
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 1909
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 1879, 1880
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 1874
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 1910, 1911
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ Γ. ,
σελ. 1890, 1891, 1892, 1896,
1897, 1900, 1902
ΓΚΑΡΑ Α. ,
σελ. 1907
ΓΚΙΟΚΑΣ Ι. ,
σελ. 1873
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 1893, 1895
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 1911, 1912, 1913
ΚΑΙΡΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 1869, 1871
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Γ. ,
σελ. 1868
ΚΑΤΣΗΣ Μ. ,
σελ. 1884
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 1871
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ,
σελ. 1904
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ Μ. ,
σελ. 1903
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Α. ,
σελ. 1877
ΛΙΑΚΟΥΛΗ Ε. ,
σελ. 1899, 1900
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 1902
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ Φ. ,
σελ. 1876
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 1883, 1884, 1900
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 1908
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ,
σελ. 1892, 1902
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. , σελ. 1901
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ Α. ,
σελ. 1898, 1899
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ,
σελ. 1885
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 1905, 1906, 1907
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 1896, 1897
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 1882
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 1887, 1889
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 1897
Β. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 2008, 2023
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 1879, 1883, 1884, 1898
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 1867
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 1866, 1868
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Γ. ,
σελ. 1871
ΚΑΤΣΗΣ Μ. ,
σελ. 1866, 1868
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 1866
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ,
σελ. 1901
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 1899, 1901, 1902, 1903,
1906, 1907, 1910, 1911,
1913
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 1868, 1901
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ Φ. ,
σελ. 1867
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 1865, 1866, 1867, 1868,
1869, 1871, 1877
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 1867, 1906
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 1866, 1871
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 1867
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 1885, 1887, 1890, 1892,
1893
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 1867
Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΒΑΡΔΑΚΗΣ Σ. ,
σελ. 1889
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ Ν. ,
σελ. 1884
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ά. ,
σελ. 1911
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 1903
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 1892

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ KΓ’
Παρασκευή 12 Νοεµβρίου 2021

Αθήνα, σήµερα στις 12 Νοεµβρίου 2021, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.43’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 11-11-2021
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΚΒ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
11 Νοεµβρίου 2021 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, και άλλες επείγουσες διατάξεις»)
Προτού εισέλθουµε στη σηµερινή ηµερήσια διάταξη θα ήθελα
να προβώ σε κάποιες ανακοινώσεις προς το Σώµα:
Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού
και Αθλητισµού, Υποδοµών και Μεταφορών, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού, Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
Επικρατείας, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών
και Εξωτερικών κατέθεσαν στις 11-11-2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας
για οικονοµική συνεργασία».
Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
και Επικρατείας, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν στις 11-11-2021 σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση του Διεθνούς Ιδρύµατος
ΕΕ-ΛΑΚ».
Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Επικρατείας, καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονοµικών κατέθεσαν στις 11-11-2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση
του Παραρτήµατος XV της Σύµβασης Προνοµίων και Ασυλιών
των Ειδικευµένων Οργανισµών, αναφορικά µε τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Διανοητικής Ιδιοκτησίας».
Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού, καθώς
και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν στις 11-11-2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τη συµµετοχή της Δηµοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο».

Παραπέµπονται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68, παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144, παράγραφος 5, εδάφιον
β’ του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν o Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Προοδευτική Συµµαχία κ.
Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για τη διερεύνηση
της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώµης, ευτελισµό των θεσµών και κατασπατάληση δηµοσίου χρήµατος.
Η συζήτηση επί της προτάσεως για σύσταση εξεταστικής επιτροπής διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 144 και
µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 137, παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µε τη διαδικασία της γενικευµένης
συζήτησης επερώτησης.
Ειδικότερα, ως προς τη διαδικασία της συζητήσεως και σύµφωνα µε την από 4 Νοεµβρίου εισήγηση της Διάσκεψης των Προέδρων, προτείνω οι αγορεύσεις των συναδέλφων Βουλευτών να
οργανωθούν σε δύο κύκλους οµιλητών. Η συζήτηση θα αρχίσει
µε έναν πρώτο κύκλο έξι κατά προτεραιότητα οµιλητών στον
οποίο θα εκπροσωπηθούν ισαρίθµως οι έξι Κοινοβουλευτικές
Οµάδες, µε χρόνο οµιλίας για τον κάθε οµιλητή δέκα λεπτά
χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας. Πρώτος θα λάβει τον λόγο Βουλευτής από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Προοδευτική Συµµαχία που έχει
καταθέσει την πρόταση, άρθρο 91, παράγραφος 3, σε συνδυασµό µε το 137, παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής.
Ο δεύτερος κύκλος, κατ’ εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του Κανονισµού της Βουλής, θα απαρτίζεται από δώδεκα Βουλευτές και συγκεκριµένα από την
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας θα προέρχονται
πέντε Βουλευτές, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία τρεις Βουλευτές και ένας Βουλευτής από
κάθε µία από τις υπόλοιπες τέσσερις Κοινοβουλευτικές Οµάδες,
µε χρόνο οµιλίας για έκαστο πέντε λεπτά, χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας.
Οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες έχουν ήδη υποβάλει κατάλογο
µε οµιλητές και η αρµόδια υπηρεσία έχει καταρτίσει έναν ενιαίο
κατάλογο στον οποίο οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης θα εναλλάσσονται µε τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης για να τηρηθεί
η κατ’ αναλογία της δύναµης των Κοινοβουλευτικών Οµάδων εκπροσώπηση.

1866

Στη συζήτηση µπορούν να µετέχουν, επίσης, εφόσον το επιθυµούν, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, όπως ορίζεται από το άρθρο 97 του Κανονισµού της Βουλής. Η διάρκεια
αγόρευσης του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι µέχρι είκοσι λεπτά και µέχρι δεκαπέντε
λεπτά για τους Προέδρους των επόµενων κοινοβουλευτικών κοµµάτων. Ο χρόνος των Υπουργών, εφόσον επιθυµούν να µιλήσουν, είναι δέκα λεπτά της ώρας. Οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι θα µιλήσουν για δώδεκα λεπτά, µε την επιφύλαξη
του περιορισµού που θέτει το άρθρο 167 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή εφόσον προηγηθεί οµιλία του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής τους Οµάδας, θα µιλήσουν για
έξι λεπτά.
Τυχόν αλλαγές στη σειρά των εγγεγραµµένων οµιλητών θα
πρέπει να γίνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε έγγραφο του
Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας στην οποία ανήκουν
οι Βουλευτές, το οποίο θα απευθύνεται στο Προεδρείο και µε
την απαραίτητη προϋπόθεση της αµοιβαίας αλλαγής.
Με ευθύνη των Κοινοβουλευτικών Οµάδων πρέπει να τηρηθεί
ο µέγιστος αριθµός των διακοσίων ατόµων ταυτοχρόνως στην
Αίθουσα, ο οποίος κατανέµεται ανά Κοινοβουλευτική Οµάδα ως
ακολούθως: Εκατόν πέντε από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Νέας Δηµοκρατίας, πενήντα επτά από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, δεκαπέντε από την
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος Αλλαγής, δέκα από την
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, επτά από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ελληνικής Λύσης
και πέντε από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΜέΡΑ25.
Ερωτάται το Σώµα αν γίνεται δεκτή αυτή η πρόταση.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Η πρόταση έγινε
δεκτή οµοφώνως.
Να συνεχίσω και να πω ότι µετά την ολοκλήρωση όλων όσων
προανέφερα, της συζήτησης δηλαδή, θα ακολουθήσει ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως.
Θα ήθελα εδώ, επίσης, να ενηµερώσω το Σώµα ότι οι συνάδελφοι Βουλευτές ή και τα µέλη της Κυβέρνησης που δεν µπορούν να µετέχουν µε φυσική παρουσία στην ψηφοφορία είτε
λόγω αποστολής στο εξωτερικό είτε για υγειονοµικούς λόγους,
θα ψηφίσουν µε επιστολές που φέρουν την υπογραφή τους και
τη µνεία του θέµατος, οι οποίες θα αποσταλούν στο Προεδρείο
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής όπως
ισχύει. Σε αυτή την περίπτωση, πριν από την ψηφοφορία θα παραδοθούν στο Προεδρείο επιστολές, στις οποίες θα αναγράφεται το όνοµα του Βουλευτή ή του µέλους της Κυβέρνησης που
θα ψηφίσει µε επιστολική ψήφο. Η επιστολή θα απευθύνεται
προς τον Πρόεδρο της Βουλής. Η παράδοση των επιστολών θα
γίνει από διαπιστευµένους συνεργάτες των Βουλευτών ή των
µελών της Κυβέρνησης που πρόκειται να ψηφίσουν σύµφωνα µε
το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Για ποιο θέµα ζητάτε
τον λόγο, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της Νέας Δηµοκρατίας;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα διαδικαστικό ζήτηµα θα ήθελα να αναφέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Διαδικαστικό θέµα ή
κάτι άλλο;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Διαδικαστικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Αν είναι διαδικαστικό,
έχετε ένα λεπτό για να µας το αναπτύξετε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ για την
ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Για λόγους ουσίας και διαδικασίας κυρίως της συζήτησης, θα
ήθελα να θέσω το εξής προς τους συναδέλφους µου Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Συζητάµε σήµερα, σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 2,
µετά από πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ,
τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για ζητήµατα που άπτονται
καµπάνιες ενηµέρωσης και των δηµοσκοπήσεων οι οποίες δηµο-
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σιεύονται. Η συζήτηση, όπως έχει τεθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι για
να γίνει εξεταστική επιτροπή η οποία θα εξετάσει από το 2019
και εντεύθεν τα ζητήµατα αυτά. Ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας και Πρωθυπουργός αντιπρότεινε τη διεύρυνση του χρόνου
της επιτροπής από το 2015, καθώς, επίσης, και την εντολή της στην επιτροπή- να είναι µε γλώσσα ουδέτερη, ώστε να µην
έχουµε λήψη του ζητουµένου και να έχουµε το αποτέλεσµα του
πορίσµατος από την ίδια την εντολή της επιτροπής.
Επειδή έχουµε ακούσει διάφορες δηµόσιες τοποθετήσεις κοµµάτων -άλλα τα οποία συµφωνούν µε αυτή την πρόταση, άλλα
τα οποία ζητάνε την περαιτέρω διεύρυνση, από το 2011 και εντεύθεν και άλλα τα οποία, όπως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση µε
τον κ. Τσίπρα, να συµφωνούν αρχικώς και, τελικά, να υπαναχωρούν από αυτή τη θέση- θα παρακαλούσα για λόγους σωστής
οργάνωσης της συζήτησης και διαµόρφωσης όλων των θέσεων
των κοµµάτων, να τοποθετηθούν για ένα λεπτό -και να δώσετε
τον χρόνο στους συναδέλφους µου Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους- και να πουν κατά πόσο συµφωνούν µε τη διεύρυνση του
χρόνου της επιτροπής αυτής και κατά πόσον θα πρέπει η διαδικασία αυτή…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Διαδικαστικό είναι αυτό;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Βεβαίως, είναι πολύ ουσιαστικό θέµα διαδικασίας, γιατί εξαρτώνται και οι ίδιες οι θέσεις
των κοµµάτων από τη θέση αυτή.
Συνεπώς, οι συνάδελφοι µου, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, θα παρακαλούσα να τοποθετηθούν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έγινε κατανοητό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: …αν δέχονται τη διεύρυνση αυτή και την πρόταση του Πρωθυπουργού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έγινε κατανοητό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να µπούµε στη διαδικασία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Ραγκούση, θέλετε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, φαντάζοµαι,
γι’ αυτό το θέµα που ετέθη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας δίνω κι εσάς ένα
λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι µόνο εκτός
ουσίας η πρόταση που κάνει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος,
αλλά και συνολικά η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας, είναι και εκτός διαδικασίας, γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα από
εµάς ότι υπάρχει συγκεκριµένη ηµερήσια διάταξη, καθορισµένη,
η οποία δεν µπορεί σε καµµία απολύτως περίπτωση να διαφοροποιηθεί και, µάλιστα, µε αυτό το τέχνασµα.
Τι κρύβεται, όµως, πίσω από αυτά που ακούσαµε από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας; Δύο συµπεράσµατα κρύβονται.
Το πρώτο είναι ότι δεν πιστεύει στον ρόλο της άλλης άποψης
όπως αυτός καθιερώθηκε µέσα από το Σύνταγµα και προέβλεψε
για πρώτη φορά τη δυνατότητα της µειοψηφίας να εισηγείται και
το Κοινοβούλιο να αποφασίζει µε µειωµένο αριθµό Βουλευτών
τη σύσταση µιας εξεταστικής επιτροπής. Γιατί αν πίστευαν σε
αυτήν τη διαδικασία, δεν θα προέβαιναν σε αυτές τις θεωρητικές,
στην πραγµατικότητα, αστήρικτες απόψεις που διατυπώνονται
και σήµερα.
Δεύτερο συµπέρασµα: Αν υπήρχαν στοιχεία και αν η Νέα Δηµοκρατία είχε, πράγµατι, κατά νου να ζητήσει τη σύσταση µιας
τέτοιας εξεταστικής επιτροπής, θα το είχε ήδη κάνει. Άρα, το
δεύτερο συµπέρασµα είναι ότι όλα αυτά γίνονται στην πραγµατικότητα χάριν εντυπώσεων µιας Κοινοβουλευτικής Οµάδας και
µιας Κυβέρνησης η οποία βρίσκεται σε άµυνα. Και βρίσκεται σε
άµυνα, γιατί δεν ξέρει πώς ακριβώς να εξηγήσει όλα αυτά τα
οποία θα ακούσετε στη συνέχεια ότι έχουν διαπράξει µε τις αποφάσεις που πήραν ως Κυβέρνηση το τελευταίο διάστηµα και µε
τη λίστα Πέτσα και µε την υπόθεση των δηµοσκοπήσεων.
Η πρόταση που έχουµε κάνει, προβλέπει τη δυνατότητα η εξεταστική επιτροπή να πάει και πίσω τις έρευνες όπου θέλει. Η
ουσία, όµως, βρίσκεται αλλού. Και η ουσία είναι ότι αυτή τη
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στιγµή η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πρέπει να απολογηθεί στον ελληνικό λαό πρωτίστως για το γεγονός ότι έχει προχωρήσει σε αυτές τις αποφάσεις που και διασπάθιση του
δηµοσίου χρήµατος συνιστούν, αλλά και καταδολίευση βασικών
αρχών λειτουργίας της δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ θερµά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όπως πρέπει να είναι γνωστό, τουλάχιστον, εµείς από την πρώτη στιγµή που κατατέθηκε η πρόταση
από τον ΣΥΡΙΖΑ, µε ανακοίνωση του κόµµατος βάλαµε θέµα ότι
πρέπει να πάει και πιο πίσω και όχι από το 2015, αλλά από το
2011. Φυσικά, στην πράξη αυτή η θέση, που είπαµε, απορρίφθηκε από όλα τα υπόλοιπα κόµµατα. Στην πράξη λέω και όχι
στα λόγια.
Τώρα, από εκεί και πέρα δεν εµπλεκόµαστε σε αυτή τη συζήτηση σήµερα, γιατί δεν µπορεί να γίνει πρακτικά. Έχει γίνει µεγάλη συζήτηση και στη Διάσκεψη των Προέδρων αν µπορεί να
αποφασίσει η Ολοµέλεια ή όχι. Αυτό που κυριαρχεί είναι ότι η
Ολοµέλεια δεν µπορεί να αποφασίσει. Από εκεί και πέρα, στην
επιτροπή θα δούµε τι µπορεί να προκύψει.
Εποµένως, κατά τη γνώµη µας δεν έχει νόηµα αυτή η «αντεπίθεση» της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα και είναι για λόγους εντυπωσιασµού.
Εµείς πάντως πολιτικά –γιατί αυτό είναι το θέµα, πολιτικό- είµαστε σταθεροί στο να πάει και πιο πίσω, αλλά τώρα, όπως
έχουν διαµορφωθεί τα πράγµατα, δεν έχει και κανένα νόηµα
αυτή η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Παφίλη.
Κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Έχει ενδιαφέρον το πώς ξεκινάει η κουβέντα πραγµατικά και
νοµίζω ότι είναι και λίγο υποκριτικό από την πλευρά της Κυβέρνησης. Κοιτάξτε, εµείς είµαστε υπέρ οποιασδήποτε επιτροπής,
σύνθεσης της εξεταστικής επιτροπής, είµαστε υπέρ όσο πίσω
θέλουν να το πάνε, από όπου θέλουν να το τοποθετήσουν.
Το ερώτηµα που προκύπτει είναι γιατί δεν το κάνατε γραπτώς
ή πιο επίσηµα, τόσον χρόνο που είχαµε µπροστά µας να προετοιµαστούµε για τη σηµερινή ηµέρα. Άρα αυτό τι δηλώνει; Δηλώνει
µια υποκριτική στάση από την πλευρά σας. Εκτός εάν είστε σε
αναζήτηση κάποιου άλλοθι, βάλτε µια αγγελία, πείτε «Αναζητείται
άλλοθι για να µην υπερψηφίσει η Νέα Δηµοκρατία τη σηµερινή
σύσταση της εξεταστικής επιτροπής». Επειδή το θέµα της σηµερινής συζήτησης είναι πάρα πολύ σοβαρό για τα µέσα ενηµέρωσης, γιατί θεωρώ ότι στην πατρίδα µας δεν έχουµε βιώσει ποτέ
ξανά τέτοιον έλεγχο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, µην ευτελίζουµε τη συζήτηση, ακόµα δεν ξεκινήσαµε.
Σαφώς και είµαστε υπέρ οποιασδήποτε σύστασης επιτροπής,
για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα, αλλά να κοιτάξουµε την
ουσία και να µείνουµε στο ύψος των περιστάσεων. Λίγη σοβαρότητα, ιδίως από την πλευρά της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χήτα.
Τον λόγο τώρα έχει ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για
αυτήν την συγκεκριµένη παρέµβαση ο κ. Σκανδαλίδης εκ µέρους
του Κινήµατος Αλλαγής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω
ότι παρόµοιες πρακτικές προσβάλλουν τις λειτουργίες και τις
διαδικασίες του Κοινοβουλίου και όλες τις δηµοκρατικές αρχές
που υπάρχουν και προσδιορίζουν τη λειτουργία των κοµµάτων
µέσα στο Κοινοβούλιο. Είναι µια πολιτική πρόταση που προσπαθεί να αφαιρέσει τη δυνατότητα από την Αντιπολίτευση να αξιοποιήσει τη δεύτερη ευκαιρία που θα της έδινε µια άλλη, µε βάση
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το Σύνταγµα, δυνατότητα να κάνει εξεταστική επιτροπή και να
µετατρέψει, αν θέλετε, την επιτροπή σήµερα σε πλειοψηφία απέναντι στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτά τα πράγµατα, κύριε Θεοχάρη, είναι αστεία. Δυστυχώς
είναι αστεία. Ελάτε στην επιτροπή που θα φτιάξει η Βουλή αν ψηφιστεί να πείτε τη γνώµη σας και να διευρύνετε το αντικείµενό
της αν θέλετε, µε οµόφωνη απόφαση της επιτροπής, που θα έχει
τη συγκεκριµένη σύνθεση, για να συζητήσει τη συγκεκριµένη
πρόταση για εξεταστική επιτροπή που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις πολιτικές µας απόψεις –µιας κι είναι πολιτική η συζήτηση- θα τις
πούµε στη διάρκεια της σηµερινής µέρας και ελπίζω στην επιτροπή να έχετε ακόµα τη διάθεση να φέρετε µια τέτοια πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα δώσω τον λόγο
στην κ. Μπακαδήµα ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΜέΡΑ25 για να µην υπάρχει κανένα παράπονο, µιας και δεν
βλέπω εδώ τον κ. Γρηγοριάδη.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έρχεται ο κ. Γρηγοριάδης, αλλά θα τοποθετηθώ εγώ για
να µην καθυστερήσουµε τη συζήτηση.
Θεωρούµε κι εµείς πως θα πρέπει να γίνει διερεύνηση σε
βάθος. Το είπαµε εξαρχής. Αλλά δεν µπορούµε να µην πούµε ότι
σήµερα η κίνηση της Νέας Δηµοκρατίας είναι ξεκάθαρα µια κίνηση εντυπωσιασµού. Σαφέστατα θα πρέπει να διερευνηθούν
διαχρονικά οι ευθύνες, αλλά δεν είναι η ώρα ούτε η στιγµή να
προσπαθεί η Κυβέρνηση, για µια ακόµη φορά, να αποπροσανατολίσει. Ας ξεκινήσει η συζήτηση και από κει και πέρα δείξτε το
θάρρος να διευρύνετε τον χρόνο διερεύνησης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Μπακαδήµα εκ µέρους του ΜέΡΑ25.
Τον λόγο έχει ο τέως Πρόεδρος της Βουλής κ. Βούτσης για το
ίδιο θέµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη Διάσκεψη των Προέδρων όπου συζητήθηκε το
πώς θα γίνει η σηµερινή διαδικασία, συζητήθηκαν λεπτοµερώς
τα ζητήµατα, και επί της ουσίας, και διευκρινίστηκαν απολύτως,
έτσι ώστε η ηµερήσια διάταξη η οποία ήρθε σήµερα να είναι αυτή
και να µην είναι κάποια άλλη. Αυτή είναι η διαδικαστική πλευρά
του ζητήµατος και είναι απολύτως καθαρή. Βεβαίως έχει δικαίωµα η Νέα Δηµοκρατία στην Ολοµέλεια να επαναφέρει ενδεχοµένως το ζήτηµα.
Εγώ θέλω να προσθέσω ένα πολιτικό στίγµα στην όλη συζήτηση που γίνεται τώρα, τη διαδικαστική, και αφορά στο εξής.
Είναι προφανές ότι η πρόταση την οποία κάνει ο κ. Θεοχάρης
αποσκοπεί στην απονεύρωση στην ουσία της, της πρότασης για
εξεταστική επιτροπή, η οποία έχει γίνει από πλευράς της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Διότι η πρόταση αυτή γίνεται ακριβώς
επειδή είµαστε µέσα στη διετία της πανδηµίας και των ειδικών
συνθηκών περιστολής δικαιωµάτων, συστολής και περιστολής
του δηµόσιου χώρου, της δηµόσιας σφαίρας. Είναι µια ειδική
φάση και συγκυρία που βρέθηκε η χώρα, κυβερνήθηκε µε πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου, που αφορούν στα ζητήµατα που συζητάµε. Δεν πρόκειται για µια ηµερίδα σε σχέση µε τις σχέσεις
που αναπτύσσονται διαχρονικά του πολιτικού συστήµατος, µε τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µε τις δηµοσκοπήσεις, µε τον δηµόσιο λόγο.
Ακριβώς λοιπόν επί της ουσίας η πρόταση η οποία γίνεται και
στην οποία κατατείνει η πρόταση του κ. Θεοχάρη είναι να χαθεί
η µπάλα -επιτρέψτε µου αυτήν την έκφραση- να φύγουµε από το
ζήτηµα της ιδιαίτερης ιστορικής συγκυρίας, µέσα στην οποία
αναπτύχθηκαν αυτές οι πολύ άσχηµες πρακτικές από πλευράς
της Κυβέρνησης και να γίνει µια θεωρητική, φιλοσοφική, διαχρονική συζήτηση, την οποία προφανώς κανείς δεν απαγορεύει και
από την οποία κανείς δεν πρόκειται να αποστεί.
Άρα λοιπόν πρόκειται περί πολιτικής παρέµβασης, ακριβώς για
να απονευρωθεί και να απονοµιµοποιηθεί ίσως η πρόταση της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και ως εκ τούτου είναι απολύτως
απαράδεκτη. Επαναλαµβάνω ότι αυτή η συζήτηση επανελήφθη,
παρόντος και του αξιότιµου Προέδρου της Βουλής κ. Τασούλα,
ο οποίος είναι και εδώ παρών, και καταλήξαµε στη σηµερινή ηµερήσια διάταξη.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βούτση.
Κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο µόνο µε την παράκληση να µην
ανοίξουµε νέο κύκλο, θα σας παρακαλέσω θερµά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Για τριάντα δευτερόλεπτα
µόνο, κύριε Πρόεδρε, ακριβώς επειδή το θέµα τέθηκε σε πολύ
ουσιαστικές διαστάσεις και προσπάθησαν κάποιοι να το παρουσιάσουν ως κάτι διαφορετικό από ό,τι είναι.
Η παρέµβασή µου νοµίζω δικαιώθηκε από τις ίδιες τις τοποθετήσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Ξεκαθάρισαν πλήρως οι θέσεις όλων σχεδόν των κοµµάτων, µε την εξαίρεση του
Κινήµατος Αλλαγής, το οποίο όµως έχει βγάλει ανακοίνωση ότι
συµφωνεί µε τη διεύρυνση του χρόνου της εξέτασης και συνεπώς έχει µια ξεκάθαρη θέση. Ελπίζω να τη δει και ο κ. Σκανδαλίδης και να την υιοθετήσει.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Τι λαθροχειρία είναι αυτή!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν υπάρχει καµµία λαθροχειρία! Μην εκνευρίζεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ηρεµήστε, καθένας
εκφράζεται, αλλά δεν υπήρξαν αντιδράσεις νωρίτερα.
Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Θεοχάρη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Καταλαβαίνω ότι πονάει η
συζήτηση.
Πήρα µόνο τον λόγο για να τοποθετηθώ για δύο φράσεις του
τέως Προέδρου της Βουλής, τον οποίο σέβοµαι και τιµώ, και του
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Από τις τοποθετήσεις είναι προφανές ότι φάνηκε η αποµόνωση του ΣΥΡΙΖΑ και
αυτός είναι ο λόγος, αγαπητοί συνάδελφοι, που τους οδήγησε
σε τέτοιες τοποθετήσεις.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτός είναι ο λόγος. Απονεύρωση, κύριε Πρόεδρε, είναι η συρρίκνωση των δυνατοτήτων µιας επιτροπής, απονεύρωση είναι η
µείωση του χρόνου που εξετάζει τα ζητήµατα, απονεύρωση είναι
η λήψη του ζητουµένου, η εντολή να προκαταβάλει και το πόρισµα, και όχι αυτό που ζητάει η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας. Είναι µια ουσιαστική συζήτηση και νοµίζω πια όλες
οι µάσκες έχουν πέσει και έχουν τοποθετηθεί όλοι όπως πρέπει
και τα καταγράφει ο ελληνικός λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μετά από αυτόν τον
διάλογο µπαίνουµε στη διαδικασία που προβλέπει η ηµερήσια
διάταξη και καλώ στο Βήµα τον κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο από την
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
Κύριε Κατρούγκαλε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ιστορική η σηµερινή συνεδρίαση γιατί ενεργοποιούµε µια
διάταξη του Συντάγµατος µετά την αναθεώρησή του στην οποία
η πλειοψηφία της αναθεωρητικής Βουλής της Νέας Δηµοκρατίας
προσχώρησε στην πρόταση της προτείνουσας Βουλής, πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Η δυσανεξία στην αλήθεια είναι
ένα πρόβληµα που φαίνεται να έχει τελευταία η παράταξή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Φοβάται η Νέα Δηµοκρατία και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο είχαµε την αρχική αυτή τοποθέτηση από τον κ. Θεοχάρη, που µόνο
διαδικαστική δεν ήταν.
Ο κ. Τασούλας και ο κ. Τζαβάρας υποστηρίζοντας την πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 68 παράγραφος 2 την
είχαν παρουσιάσει στην ορθή της διάσταση ως ένα προωθηµένο
µέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου που ενισχύει τη δυνατότητα της
µειοψηφίας να ελέγχει την Κυβέρνηση.
Τι µας λέει η Νέα Δηµοκρατία; Ότι ο ελεγχόµενος πρέπει να
πει στον ελεγκτή πώς θα ασκήσει τον έλεγχό του, ακριβώς γιατί
φοβάται, γιατί έχει δυσανεξία στην αλήθεια. Και δεν φαίνεται
αυτό µόνο από την προσπάθειά της να υπονοµεύσει τη συζήτηση
επί της ουσίας της πρότασης για την εξεταστική επιτροπή. Έχει
έρθει στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά σαράντα οκτώ προσώπων,
δηµοσιογράφων, καθηγητών πανεπιστηµίων, καλλιτεχνών για κα-
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κουργηµατική απιστία σε βάρος των κ.κ. Πέτσα και Σκυλακάκη
για το ίδιο θέµα, η οποία δεν έρχεται να συζητηθεί.
Τι συµπέρασµα λοιπόν µπορούµε να συνάγουµε από αυτήν τη
συµπεριφορά; Ότι η Νέα Δηµοκρατία φοβάται εξέλιξη ανάλογη
µε αυτήν της υπόθεσης Κουρτς, µε αυτήν της «υπόθεσης 2000»
Νετανιάχου, όπου ο πρώην Πρωθυπουργός του Ισραήλ παραπέµπεται γιατί έδειξε προτίµηση σε συγκεκριµένο δηµοσιογραφικό συγκρότηµα σε σχέση µε ένα άλλο.
Εγώ δεν θα µιλήσω για λίστα Πέτσα γιατί δεν είναι λίστα
Πέτσα, είναι λίστα Μητσοτάκη. Πρόκειται για µια πρωτοφανή επιχείρηση χειραγώγησης του Τύπου µε έναν διπλό σκοπό: αφ’ ενός
να χτιστεί ένα προφίλ για τον Πρωθυπουργό µε εκφράσεις των
οποίων η φαιδρότητα δεν έχει προηγούµενο στην πολιτική µας
ιστορία. Από τα καλοπληρωµένα και χειραγωγούµενα µέσα έχει
ονοµαστεί ο Πρωθυπουργός τσιτάχ, αστερισµός, Τσώρτσιλ, Κένεντι, Μωυσής.
Η δεύτερη σκοπιµότητα είναι προφανής fake news, τα οποία
παράγονται σε αφθονία από την Κυβέρνηση, να µην ελέγχονται
και να περνούν ως αλήθειες. Το τελευταίο από τον τοµέα µου,
της εξωτερικής πολιτικής, ήταν το χθεσινό του Κυβερνητικού Εκπροσώπου επ’ ευκαιρία της συµµετοχής του κ. Μητσοτάκη σε
διάσκεψη για τη Λιβύη ότι τάχα είναι η πρώτη φορά που γίνεται
κάτι τέτοιο ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ως Πρωθυπουργός είχε συµµετάσχει το 2018, και είναι πασίγνωστο αυτό, σε αντίστοιχη σύσκεψη για τη Διεθνή Σύνοδο για τη Λιβύη στο Παλέρµο.
Δύο σκέλη έχει η πρότασή µας. Το ένα αφορά αυτήν την πρόταση διερεύνησης της «λίστας Μητσοτάκη-Πέτσα», που όσο να
πάτε και στο παρελθόν δεν έχει προηγούµενο στην κοινοβουλευτική µας ιστορία. Χρήµατα πήραν µέσα που έκλεισαν ή που δεν
υπάρχουν. Ενδεικτικά ο ραδιοφωνικός σταθµός «ΒΗΜΑ FM», ο
οποίος δεν είχε πρόγραµµα πια, χρηµατοδοτήθηκε. Συνολικά
διακόσιοι τριάντα εννέα ιστότοποι έλαβαν χρήµατα ενώ δεν περιλαµβάνονταν στο Μητρώο Online των µέσων µαζικής ενηµέρωσης που έχει συσταθεί ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, για να
υπάρχει διαφάνεια ως προς τη δυνατότητα χρηµατοδότησης
αυτών των µέσων.
Υπήρχαν περιπτώσεις πρωτοφανούς φαιδρότητας. Χρηµατοδοτήθηκε το site EnLefko.gr, που είναι ιστότοπος καταστήµατος
λευκών ειδών, ρούχων γιατί παρεξηγήθηκε ως τάχα ιστότοπος
του οµώνυµου ραδιοφωνικού σταθµού «En Lefko». Δεν είναι
όµως το κύριο το ζήτηµα αυτό φαιδρότητας, που θα µπορούσε
να πει κανείς ότι είναι θέµα ανικανότητας. Υπήρξε µια προφανής
πολιτική σκοπιµότητα ενίσχυσης εκείνων των σταθµών που, κατά
την αντίληψη της Κυβέρνησης, µπορούσαν να χειραγωγηθούν.
Για παράδειγµα γιατί να χρηµατοδοτηθούν δύο σελίδες του κ.
Μένιου Φουρθιώτη, οι οποίες δεν είχαν καν ενηµέρωση -µάλιστα
σε µία από αυτές η ενηµέρωση έγινε αναδροµικά για να µη φαίνεται εντελώς κέλυφος το site- και να µην χρηµατοδοτηθεί καθόλου το site, ας πούµε, ενός δηµοσιογράφου όπως ο κ. Σεραφείµ
Κοτρώτσος;
Χτυπητή περίπτωση παρόµοιας αναντιστοιχίας χρηµατοδότησης µε εµβέλεια του µέσου είναι η «Εφηµερίδα των Συντακτών».
Έλαβε 30.000 ευρώ για την έντυπη µορφή της και µόλις 10.000
ευρώ για την ιστοσελίδα της ενώ µια άλλη ιδιαίτερα φιλική προς
την Κυβέρνηση εφηµερίδα που έχει αντίστοιχο ιστότοπο, ο «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», έλαβε 60.000 για την εφηµερίδα και 120.000
ευρώ για την ιστοσελίδα. Η χρηµατοδότηση αυτή φυσικά δεν διασώζει µέσα που δεν έχουν απήχηση. Ο «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
έκλεισε µετά τη χρηµατοδότηση αυτή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και έχουµε και άλλες περιπτώσεις χρηµατοδότησης επιχειρήσεων που βρίσκονταν στη φάση πτώχευσης. Ουσιαστικά δηλαδή
δηµόσιο χρήµα δόθηκε σε έναν πίθο Δαναΐδων. Έχει υπολογιστεί
ότι µόνο 1% της χρηµατοδότησης δόθηκε σε µέσα της αντιπολίτευσης.
Και ακριβώς επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα ορθολογικής στήριξης του τρόπου διανοµής των χρηµάτων, ο κ. Πέτσας αρνήθηκε να µας δηλώσει τα κριτήρια βάσει των οποίων δόθηκαν τα
χρήµατα αυτά, λέγοντας ότι αυτό το ανέλαβε ιδιωτική εταιρεία,
η οποία εξασφάλισε την πλούσια αυτή διανοµή στους ηµετέρους.
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Μάλιστα στη µοναδική προσπάθεια στην οποία προσπάθησε
να εξηγήσει γιατί δεν δόθηκαν χρήµατα στην εφηµερίδα «DOCUMENTO» ουσιαστικά συνοµολόγησε αυτά που λέω, ότι για λόγους γραµµής της εφηµερίδας, επειδή δεν συµφωνούσε µε την
Κυβέρνηση, δεν χρηµατοδοτήθηκε η εφηµερίδα. Τι είπε επί λέξει;
«Μπορεί να συµµετέχει σε µια καµπάνια που έχει βασικό της σύνθηµα το «Μένουµε Σπίτι» µια εφηµερίδα ή ένα µέσο που χαρακτηρίζει αυτό το σλόγκαν «µένουµε ταπί»»; Με άλλα λόγια η
εφηµερίδα τιµωρήθηκε, επειδή είχε διαφορετική άποψη από την
Κυβέρνηση.
Γι’ αυτόν τον λόγο -και θα καταθέσω στα Πρακτικά τις αντίστοιχες δηλώσεις- δεν έχουµε µόνο καταγγελία από την Ένωση
Συντακτών της σχετικής πρακτικής. Έχουµε, και δυστυχώς εκτέθηκε και η χώρα από τις ενέργειες σας, κύριοι της Κυβέρνησης,
πολλές καταγγελίες από τα αρµόδια όργανα των δηµοσιογραφικών διεθνών ενώσεων, του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι «Δηµοσιογράφοι χωρίς Σύνορα», οι οποίοι έχουν την ευθύνη
για το Index, για τον κατάλογο της ελευθερίας του Τύπου διεθνώς,
όχι απλώς υποβάθµισαν τη χώρα κατά πέντε θέσεις, αλλά εξηγούν
γιατί έγινε αυτή η υποβάθµιση: «Επικίνδυνο κοκτέιλ για την ελευθερία του Τύπου. Η συντηρητική Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιχείρησε άµεσα ή έµµεσα να ελέγξει στενά τη ροή
πληροφοριών στο πλαίσιο των προσπαθειών της να αντιµετωπίσει
την πανδηµία του κορωνοϊού και την προσφυγική κρίση». Δεν είναι
ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι «DOCUMENTO», δεν είναι «ΑΥΓΗ», δεν είναι
«Εφηµερίδα των Συντακτών». Είναι η διεθνής οργάνωση η οποία
έχει ως αποστολή την περιφρούρηση της ελευθερίας του Τύπου.
Το Συµβούλιο της Ευρώπης τώρα και ο φορέας για την αντίστοιχη διαδικασία, το Διεθνές Ινστιτούτο IPI: «Αντί να βασίζονται
στις αρχές της αντικειµενικότητας και της δίκαιης µεταχείρισης
φαίνεται ότι τα κριτήρια µε τα οποία επιλέχθηκαν ποια µέσα θα
λάβουν την κρατική χρηµατοδότηση την περίοδο της πανδηµίας
του κορωνοϊού ήταν στην καλύτερη περίπτωση αυθαίρετα και
στη χειρότερη στόχευαν να τιµωρήσουν τα µέσα που µεταδίδουν
ειδήσεις που δεν κολακεύουν την Κυβέρνηση».
Επειδή ο χρόνος τελειώνει, ανάλογες τοποθετήσεις είχαµε και
από την αρµόδια Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιέρα Γιούροβα σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή κ. Κούλογλου.
Περνάω στο δεύτερο σκέλος της πρότασής µας. Αφορά τις
δηµοσκοπήσεις. Εµείς δεν στρεφόµαστε κατά των εταιρειών των
δηµοσκοπήσεων, γενικότερα. Θέλουµε, όµως, να εφαρµόζεται ο
νόµος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαδικασία αυτορρύθµισης
που προβλέπει ο νόµος του 2007, µια αστική µη κερδοσκοπική
εταιρεία, στην οποία συµµετέχουν οι ίδιες οι εταιρείες υποτίθεται
ότι διενεργεί τον έλεγχο. O νόµος έµεινε κενό γράµµα. Δεν
έχουµε ούτε µία περίπτωση ενεργοποίησης αυτής της ρύθµισης.
Γι’ αυτό, ζητήσαµε από την Επιτροπή Θεσµών να εξεταστεί µία
περίπτωση δηµοσκόπησης, η οποία αντέφασκε έντονα µε πρόσφατη, τότε, αντίθετη δηµοσκόπηση του «ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ»
και για την οποία είχαµε και αµφιβολίες για το εάν καν έγινε. Δεν
είµαστε οι µόνοι οι οποίοι έχουν πρόβληµα µε το κατά πόσο η
εταιρεία αυτή λειτουργεί σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες,
αλλά και τις τεχνικές, που πρέπει να ακολουθούν οι εταιρείες δηµοσκοπήσεων. Και το ΚΙΝΑΛ έχει διατυπώσει παρόµοιες αµφιβολίες. Και υπήρχε µία ανοίκεια επίθεση του εκπροσώπου της
εταιρείας «OPINION», λίγες ηµέρες πριν από τον θάνατο της αείµνηστης Φώφης Γεννηµατά, που χαρακτήριζε την κριτική της
αναληθή, ασυνάρτητη, που είναι φοβερό ότι προσπαθεί να λογοκρίνει, να δυσφηµίσει και να εξοντώσει µία εταιρεία.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, αντίθετα µε όσα είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, η πρότασή µας θέλει να εξεταστεί
αυτή η περίπτωση, για να δούµε πράγµατι αν εφαρµόζεται ο
νόµος, αλλά από την άλλη, επιτρέπει απεριόριστα προς τα πίσω
εφόσον αποφασιστεί αυτό από την επιτροπή, να εξεταστούν και
πριν από το 2015, όπως ζητάει το ΚΚΕ, όπως ζητάει το Κίνηµα
Αλλαγής και δεν έχουµε καµµία αντίρρηση. Η διατύπωση είναι
σαφής, να διερευνηθεί η περίπτωση της «OPINION POLL» εισαγωγικά, καθώς και η τυχόν ύπαρξη άλλων δηµοσκοπικών εταιρειών, των οποίων οι ιδιοκτήτες διατηρούν παράλληλη δραστηριότητα µέσω της οποίας άµεσα ή έµµεσα λαµβάνουν χρηµατο-
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δότηση από το ελληνικό δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα.
Δηµοσκοπήσεις πρέπει να γίνονται. Ο αριθµός των δηµοσκοπήσεων ανά εβδοµάδα που γίνονται στην Ελλάδα δεν έχει προηγούµενο στην Ευρώπη ή σε άλλα µέρη του κόσµου. Πρέπει η
Βουλή να εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο διενεργούνται οι δηµοσκοπήσεις αυτές, εάν δείχνουν πρόθεση χειραγώγησης. Είναι
ζήτηµα δηµοκρατίας.
Ολοκληρώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, νοµίζω ότι ο φόβος σας δείχνει ακριβώς την απροθυµία και
τη δυσανεξία σας να γίνει πραγµατικός έλεγχος, να χυθεί φως
στο πώς επιχειρεί η εξουσία να αδρανοποιήσει και να ευνουχίσει
µια άλλη εξουσία, την τέταρτη, του Τύπου. Δυστυχώς, φαίνεται
ότι δεν είστε µόνο επικίνδυνοι για τον τόπο στα µέτωπα της πανδηµίας ή της οικονοµίας, είστε επικίνδυνοι και στα θέµατα της
δηµοκρατίας. Νοµίζω ότι ήρθε η ώρα πια να φύγετε!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κατρούγκαλο.
Μέχρι να ετοιµαστεί υγειονοµικά το Βήµα, να πω ότι ο χρόνος
τον οποίο µίλησε ο κ. Κατρούγκαλος, δηλαδή δεκατριάµισι
λεπτά, θα είναι ο ανώτατος χρόνος τον οποίο το Προεδρείο θα
δώσει ως δυνατότητα οµιλίας και στους υπόλοιπους εκ των πρώτων οµιλητών που έχουν το δεκάλεπτο.
Ο κ. Καιρίδης έχει τον λόγο εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο και αν οι εκπρόσωποι του
ΣΥΡΙΖΑ –τουλάχιστον οι δύο που µίλησαν ήδη- επιχειρούν να µας
πείσουν γι’ αυτό, η αλήθεια είναι ότι δεν βρισκόµαστε σήµερα
εδώ ούτε για µια εταιρεία δηµοσκοπήσεων, ούτε για την ενηµερωτική καµπάνια της Κυβέρνησης για την πανδηµία. Αγγίζει τα
όρια του κωµικού να εγκαλείται η Κυβέρνηση ότι χρηµατοδότησε
µια εταιρεία για να εµφανιστεί πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ σε µια δηµοσκόπηση, όταν όλες οι δηµοσκοπήσεις όλων των εταιρειών σε
όλη την περίοδο αναφοράς της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ συµφωνούν λίγο-πολύ στο ίδιο, δηλαδή τη διψήφια διαφορά υπέρ της
Νέας Δηµοκρατίας µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Εξίσου
εκτός πολιτικής πραγµατικότητας είναι και οι κατηγορίες για την
ενηµερωτική µας καµπάνια. Δεν θα µπω στην ουσία των εγκλήσεων του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον µας, εναντίον µιας απολύτως πετυχηµένης εκστρατείας που έσωσε ζωές και πέτυχε επιδόσεις πολύ
πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο και που παινεύτηκε από πολλούς εκπροσώπους του κλάδου των µέσων ενηµέρωσης, καθώς
συµπεριέλαβε πάνω από χίλια διακόσια µέσα ενηµέρωσης σε όλη
τη χώρα, χωρίς αποκλεισµούς, µε διαφανή κριτήρια και σεβόµενοι την πρόβλεψη για διάθεση του 30% της δαπάνης στα περιφερειακά µέσα για πρώτη ίσως φορά.
Κύριε Κατρούγκαλε, πράγµατι δεν υπάρχει προηγούµενο µε
τη δική µας λίστα και τη δική µας πρακτική, διότι ποτέ στο παρελθόν –και σίγουρα όχι από σας- δεν δηµοσιοποιήθηκε λίστα
µε κρατική διαφήµιση, το αποφύγατε σαν ο διάολος το λιβάνι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έχουν άλλωστε εξεταστεί και απαντηθεί κατ’ επανάληψη
αυτές οι εγκλήσεις στο πρόσφατο παρελθόν πέντε φορές –θυµίζω, πέντε φορές!- στο πλαίσιο του τακτικού κοινοβουλευτικού
ελέγχου, αρκετές φορές στις συζητήσεις µεταξύ των Πολιτικών
Αρχηγών και διεξοδικά µε όλα τα στοιχεία στη συνεδρίαση της
Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής στις 10 Απριλίου
του 2020.
Άλλωστε, η ουσία των εγκλήσεων θα εξεταστεί εκ νέου και θα
απαντηθεί µε άνεση και πληρότητα, ακόµη και µε την επανάληψη
των στοιχείων που ήδη έχουν κατατεθεί στην εξεταστική επιτροπή αν συσταθεί.
Το βασικό για µας εδώ είναι να κατανοήσουµε τους λόγους
για τη σηµερινή µας συζήτηση. Γιατί συζητάµε για ένα µη θέµα
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που έχουµε συζητήσει διεξοδικά µέσα και έξω από τη Βουλή και
που σε µεγάλο βαθµό, όπως ήδη εξήγησα αγγίζει καταφανώς τα
όρια του κωµικού και που σίγουρα, όπως θα εξηγήσω παρακάτω,
δεν αφορά την ελληνική κοινωνία.
Πιστεύω ότι βρισκόµαστε εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
για τρεις κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι θεσµικός και γι’ αυτόν
καταρχήν αξιέπαινος. Έχει κατά βάση να κάνει µε την απόφαση
της Νέας Δηµοκρατίας να ενισχύσει τα δικαιώµατα της µειοψηφίας και να διευρύνει τις δυνατότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου
σε βάρος της εκάστοτε Κυβέρνησης, ξεκινώντας από την παρούσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θέλω να θυµίσω και σε σας, κύριε Κατρούγκαλε και στο Σώµα
-γιατί επιχειρήθηκε µια λαθροχειρία που πραγµατικά µε εξέπληξε, διότι και ως συνταγµατολόγος, αλλά και άνθρωπος που
παρακολουθεί τα δρώµενα θα έπρεπε να είσαστε καλύτερα πληροφορηµένος- νοµίζω ότι οφείλεται περισσότερο σε αµέλεια
παρά σε δόλο- ότι η σηµερινή διαδικασία είναι πρωτόγνωρη και
ενεργοποιείται για πρώτη φορά µε βάση την πρόσφατη Αναθεώρηση του Συντάγµατος που δίνει τη δυνατότητα στην Αντιπολίτευση µε τα 2/5 των ψήφων της Βουλής να προχωρήσει στη
συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής δύο φορές κατά τη διάρκεια
µιας κοινοβουλευτικής συνόδου.
Θέλω, λοιπόν, να σας θυµίσω κύριοι συνάδελφοι ότι η εν λόγω
αναθεώρηση αποτελούσε δική µας πρόταση που φέραµε κατά
τη διάρκεια των εργασιών της προτείνουσας την αναθεώρηση
Βουλής το 2018 και την οποία υποστηρίξαµε τότε -ο νυν Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Τασούλας ήταν ο εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης της Νέας Δηµοκρατίας- απέναντι στις
λοιδορίες κάποιων, συµπεριλαµβανοµένου για να σας θυµίσω,
κύριε Κατρούγκαλε, του εισηγητή της τότε πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ του κ. Δουζίνα, ο οποίος την ειρωνεύτηκε µαζί µε όλες τις
άλλες ως shopping list στα Πρακτικά της Βουλής για να µας θυµίζει τη γλώσσα της χώρας που δραστηριοποιείται.
Εµείς επιµείναµε και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ επωφελείται απ’ αυτό που
τότε λοιδορούσε. Περάσαµε την πρότασή µας τότε και ψηφίσαµε
ως πλειοψηφία πια την αλλαγή του άρθρου 68 παράγραφος 2
του Συντάγµατος στην αναθεωρητική Βουλή που προέκυψε από
τις εκλογές του Ιουλίου του 2019. Χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία βρισκόµαστε σήµερα εδώ µε την ψήφο της Πλειοψηφίας, αν
δεν το καταλάβατε. Χωρίς την Πλειοψηφία δεν µπορούσε να περάσει στην αναθεωρητική Βουλή.
Θέλω, λοιπόν, για την ιστορία να θυµίσω ότι η παράταξή µας
έδωσε διαχρονικά τη µάχη για τη σχετική δυνατότητα της αντιπολίτευσης και ήδη από τη δεκαετία του ’80, για να το θυµίσω
σε κάποιους παλιούς εδώ από το ΚΙΝΑΛ. Στη σχετική συζήτηση
τότε στα τέλη της δεκαετίας του ’80, κύριε Σκανδαλίδη –θα το
θυµάστε- η τότε επιστηµονική κοινότητα των συνταγµατολόγων
διχάστηκε ως προς την ερµηνεία του άρθρου 68 του Συντάγµατος, αν και επιφανή στελέχη-µέλη της συντάχθηκαν µε την
άποψη της Νέας Δηµοκρατίας να µπορεί η µειοψηφία να ενεργοποιεί την πρόβλεψη. Εν τέλει επικράτησε η γνώµη της τότε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του ΠΑΣΟΚ που φοβήθηκε και δεν
κατέστη δυνατή η συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής µε πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας. Το αποτέλεσµα ήταν µέχρι σήµερα
αυτό το ύψιστο εργαλείο κοινοβουλευτικού ελέγχου να ενεργοποιείται µόνο σε βάρος παρελθόντων και όχι τρεχουσών κυβερνητικών πλειοψηφιών. Με άλλα λόγια, όποτε συστάθηκαν
εξεταστικές επιτροπές, συστάθηκαν ως επί το πλείστον µε στόχο
τον εκ των υστέρων κοινοβουλευτικό έλεγχο των πεπραγµένων
προηγούµενων κυβερνήσεων.
Σήµερα δίνουµε για πρώτη φορά τη δυνατότητα ελέγχου και
της τρέχουσας κυβερνητικής Πλειοψηφίας από την Αντιπολίτευση και αποδεικνύουµε ότι εµείς, η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας που θεµελίωσε τη Γ’ Ελληνική Δηµοκρατία, την
καλύτερη, σταθερότερη και πιο συµπεριεκτική που γνώρισε ποτέ
ο τόπος στην ιστορία του, παραµένει εγγυητής των θεσµών και
της ενίσχυσής τους ξεκάθαρα, χωρίς κόλπα, τερτίπια ή αστερίσκους. Είµαστε συνεπείς µε µια θέση που πρώτοι εµείς και για
πολύ µεγάλο διάστηµα µόνον εµείς είχαµε πάρει ήδη από τη δεκαετία του 1980.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κατά συνέπεια, η σηµερινή συζήτηση και η σηµερινή διαδικασία δεν θα µπορούσε να λάβει χώρα χωρίς τη δική µας πολιτική
επιµονή και θεσµική συνέπεια και όλα αυτά σε αντιδιαστολή και
απόλυτη αντίστιξη µε όλη την αντιθεσµική συµπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ ιδίως στα χρόνια της διακυβέρνησής του µεταξύ του 2015
και του 2019, όταν συστηµατικά και επανειληµµένα καταπατούνταν τα δικαιώµατα της κοινοβουλευτικής µειοψηφίας, όπως πολύ
συχνά καταγγείλαµε και εµείς και τα άλλα κόµµατα της τότε αντιπολίτευσης.
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο βρισκόµαστε σήµερα εδώ
είναι η προφανής πολιτική αδυναµία και σύγχυση –θα έλεγα- του
ΣΥΡΙΖΑ, η περιδίνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι έχουµε να κάνουµε µ’ ένα παράδοξο πρωτόγνωρο για τα σύγχρονα πολιτικά µας χρονικά. Η Κυβέρνηση αντί να φθείρεται, ενισχύεται. Η πολιτική της κυριαρχία, αντί να αποδυναµώνεται,
διευρύνεται σε σχέση µε το αποτέλεσµα των εκλογών του Ιουλίου του 2019.
Πώς απαντά στο παράδοξο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ; Με µια στοιχειώδη
αυτοκριτική; Με µια κατ’ ελάχιστον προσαρµογή και συστοίχιση
µε τα πλειοψηφικά ρεύµατα της ελληνικής κοινωνίας, µακριά από
ιδεοληψίες που δεν συγκινούν και δεν παρακινούν παρά ελάχιστες και περιθωριακές µειοψηφίες;
Η απάντηση είναι όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται την αυτοκριτική και
αντί για προσαρµογή, επιστρέφει στις ακρότητες του πρώιµου
κυβερνητικού, αλλά και του προκυβερνητικού του παρελθόντος.
Αντί να ενηλικιωθεί ως µεγάλη παράταξη που άσκησε εξουσία
και φιλοδοξεί να την ασκήσει ξανά, παλιµπαιδίζει και επιστρέφει
στις λαϊκίστικες ευκολίες µε τις οποίες πορεύτηκε στο παρελθόν
και έγινε ένα µεγάλο κόµµα, αλλά οι οποίες βρίσκονται σε αναντιστοιχία όχι µόνο µε τις απαιτήσεις των καιρών, αλλά και µε την
ωρίµανση της ελληνικής κοινωνίας που προκάλεσε η κρίση που
προηγήθηκε.
Αυτή είναι η βασική πολιτική ουσία της σηµερινής συζήτησης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε αδυναµία και επιχειρεί µέσω της σκανδαλολογίας, όσο έωλη και συχνά κωµική και αν είναι, να βρει ένα
υποκατάστατο για την αδυναµία των πολιτικών θέσεων και επιχειρηµάτων του και συνολικά της αντιπολιτευτικής του τακτικής.
Ποιος σκέφτηκε άραγε να επικεντρώσει την αντιπολιτευτική
κριτική στις δηµοσκοπήσεις µιας εταιρείας –ποιος, ποιος εγκέφαλος;- και να κατηγορήσει συλλήβδην τους Έλληνες δηµοσιογράφους που δεν κάνουν τη δουλειά τους, την ώρα που
σύµφωνα µε τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν τόσα και τόσα προβλήµατα;
Στερούµενος ουσιαστικά θέσεων και προτάσεων πέρα από τις
ανέξοδες καταγγελίες, ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει ένα µη θέµα. Μοιάζει
να πιστεύουν στον ΣΥΡΙΖΑ ότι έτσι είναι αν έτσι νοµίζουν στην
Αυστρία. Κανονικός Πιραντέλο. Άλλωστε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ
δεν αφήνει καµµία αµφιβολία. Εκκινεί µε την αναφορά στον Σεµπάστιαν Κουρτς, προσφιλή στόχο εδώ και χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ,
που έτσι κι αλλιώς έχει επιλέξει να πορεύεται µε αφέλειες και ιδεοληψίες, µε θεούς και δαίµονες, µε υπεραπλουστεύσεις, παρεξηγήσεις και προκλητική άγνοια του διεθνούς γίγνεσθαι. Αν δεν
είχε παραιτηθεί δηλαδή ο Κουρτς, δεν θα είχατε καταθέσει την
πρότασή σας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλω να ξεκαθαρίσω το αυτονόητο: Η στοχοποίηση των δηµοσκοπήσεων δεν θα αλλάξει τις
δηµοσκοπήσεις. Η στοχοποίηση των µέσων ενηµέρωσης δεν θα
ανατάξει την πολιτική µοίρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ελληνικός λαός δεν
καταψήφισε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τρεις φορές το ’19
επειδή κάποιοι δηµοσιογράφοι τον παραπλάνησαν, ούτε σήµερα
µεγάλο µέρος των ίδιων των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούν
µε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνογαλλική συµφωνία, στη δηµόσια ασφάλεια, στο µεταναστευτικό, σε τόσα θέµατα επειδή κάποιοι δηµοσιογράφοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τη
δουλειά του δεν την κάνει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι οι δηµοσιογράφοι.
Ο ελληνικός λαός δεν τρώει κουτόχορτο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Υπάρχει, όµως, και ένας τρίτος ιδιαίτερα δυσάρεστος λόγος
για τον οποίο βρισκόµαστε σήµερα εδώ που έχει να κάνει µε την
επαναλαµβανόµενη, συστηµατική και ξεκάθαρη εχθροπάθεια του
ΣΥΡΙΖΑ προς τα µέσα ενηµέρωσης και τις δηµοσκοπήσεις. Το
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κείµενο της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής είναι
ακραία προσβλητικό για τους Έλληνες δηµοσιογράφους, τους
οποίους συλλήβδην χαρακτηρίζει ως υπόδουλους στην κυβερνητική εξουσία. Αυτή είναι µια βαθύτατα αντιδηµοκρατική και επικίνδυνη αντίληψη στην οποία επανέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ θυµίζοντάς
µας την απόπειρα εξωθεσµικής εκτροπής που επιχείρησε το
2016 µε τον περίφηµο διαγωνισµό για τις τηλεοπτικές άδειες, ο
οποίος ευτυχώς ακυρώθηκε στο Συµβούλιο της Επικρατείας, τον
πόλεµο που εξαπέλυσε εναντίον συγκεκριµένων µέσων ενηµέρωσης και δηµοσιογράφων, εναντίον των οποίων συλλήβδην λασπολόγησε, αλλά και µια σειρά από άλλου τύπου παρεµβάσεις
που επανέλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί µια χυδαιότητα. Ξέρει ότι τα µέσα ενηµέρωσης και οι δηµοσιογράφοι έχουν απαξιωθεί στα µάτια ενός µέρους της κοινής γνώµης και πως η στοχοποίησή τους «πουλάει».
Σε µια κοινωνία που ένα µέρος της είναι επιρρεπές στη συνωµοσιολογία, ακόµα και µε διακινδύνευση ανθρώπινων ζωών τώρα
µε την πανδηµία –και το βλέπουµε αυτό- ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διστάζει
να συνωµοσιολογήσει και να σπεκουλάρει πάνω στην έλλειψη εµπιστοσύνης πολλών πολιτών προς τους θεσµούς. Δεν τον ενδιαφέρει ότι έτσι τροφοδοτεί έναν αφόρητο, ανορθολογικό
λαϊκισµό, µια αντισυστηµικότητα που δεν οδηγεί πουθενά παρά
µόνο στη συλλήβδην απαξίωση του πολιτικού µας συστήµατος
που τροφοδοτεί και τις αντίστοιχες απολιτικές και αντιπολιτικές
δυνάµεις στα άκρα, τις οποίες ταυτόχρονα αρέσκεται να καταγγέλλει, αλλά στην ουσία εξυπηρετεί.
Από κοντά ακολουθεί και η µόνιµη επωδός του ΣΥΡΙΖΑ διά
πάσα νόσο περί ακροδεξιάς διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Παιδαριώδης επιχειρηµατολογία παραιτηµένων πολιτικών που αδυνατούν να κάνουν τη δύσκολη δουλειά. Και βέβαια δεν χρειάζεται
να αναφερθώ στις δικές του δηµοσκοπήσεις. Δεν θα το κάνω.
Θα το κάνουν οι άλλοι συνάδελφοι. Τα παραλείπω όλα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε, για να τηρήσουµε τον κανόνα που είπαµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε,
αλλά νόµιζα ότι έχω δώδεκα λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, έχετε
δίκιο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε µια πρόταση, την οποία φάνηκε να αποδέχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Στη συνέχεια αλλάξατε
γνώµη. Ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε τη διερεύνηση της προ 2019 περιόδου. Τι φοβάται; Γιατί δεν θέλετε να τα εξετάσουµε και αυτά; Σε
µια διαδικασία που δεν ευτελίζει τη συνταγµατική δυνατότητα
είναι πραγµατικά κρίµα που χάνεται αυτή η ευκαιρία για µια ουσιαστικότερη συζήτηση για τη θεσµική θωράκιση της δηµοκρατίας µας που είναι απαραίτητη ιδιαίτερα σήµερα µε όλα αυτά που
συµβαίνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τελευταία πρόταση,
κύριε Καιρίδη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Ακούστε τώρα, γιατί το ακούσαµε κι
αυτό. Θέλω να απαντήσω στον κ. Ραγκούση, διότι έκανε µια πονηριά ο κ. Ραγκούσης. Από τη µια µας λέει ότι δεν υπάρχουν
στοιχεία και αν υπήρχαν θα τα προτείναµε για να επεκταθεί η διερεύνηση, από την άλλη, αν προτείνουµε τη διερεύνηση, παραβιάζουµε τα δικαιώµατα της µειοψηφίας, την ίδια ώρα που τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης µε επίσηµες ανακοινώσεις τους -να
θυµίσω στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ- είναι υπέρ
της επέκτασης, όπως µας είπε και το ΚΚΕ. Δηλαδή εδώ θα τρελαθούµε τελείως! Από τη µια αν το κάνουµε παραβιάζουµε τα δικαιώµατα της Μειοψηφίας, από την άλλη δεν το κάνουµε γιατί
δεν έχουµε στοιχεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Καιρίδη, κλείστε γιατί µε δυσκολεύετε πάρα πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Κλείνω, λοιπόν και λέω τούτο: Η Νέα
Δηµοκρατία θα καταψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που στερείται περιεχοµένου, αλλά θα λειτουργήσει θεσµικά, συντεταγµένα και µε συνέπεια στην ιστορία της και στο γεγονός ότι αυτή
πρότεινε αυτή τη διάταξη, προκειµένου να επιτρέψει στη Μειοψηφία να ασκήσει το δικαίωµά της και τα υπόλοιπα θα συζητηθούν διεξοδικά στην επιτροπή, όπου θα λάµψει η αλήθεια όσο κι
αν κάποιοι δεν το θέλουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.

1871

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, κύριε Κατρούγκαλε, δεν µπορώ να σας δώσω τον λόγο. Δεν σας δίνω τον λόγο,
µη σηκώνεστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Μα, δεν ακούσατε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν σας δίνω τον
λόγο, δεν δικαιούστε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού θέλω να τοποθετηθώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε,
θέλει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι δεν µπορώ να
δώσω τον λόγο, κύριε Ραγκούση. Αν θέλατε εσείς ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Παρακολουθώ τη διαδικασία. Κρίνω ότι
προσωπικά θέµατα δεν υπήρξαν για να δώσω τον λόγο. Δεν
υπάρχει προσωπικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Υπήρξαν. Κύριε Πρόεδρε, να µε
ακούσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας παρακαλώ, κύριε
Κατρούγκαλε. Δεν σας δίνω τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι προσωπικό µε την έννοια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν είναι καθόλου
προσωπικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Να µε ακούσετε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Διαβάστε το άρθρο
68 του Κανονισµού και θα δείτε ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Η
αναφορά σε θέµατα του ονόµατός σας δεν αποτελεί προσωπικό.
Διαστρέβλωση ή ύβρις αν υπάρχει, υπάρχει προσωπικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Ακούστε µε, δεν µιλάω για
ύβρη. Δεν µε εξύβρισε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Κεγκέρογλου,
ξεκινήστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Δεν µε εξύβρισε ο κ. Καιρίδης.
Διαστρέβλωσε αυτά που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν υπάρχει κανένα
προσωπικό, κύριε Κατρούγκαλε. Επιτέλους! Καθίστε. Εγώ το
λέω, δεν υπάρχει προσωπικό και το ξέρουν όλοι και το έχουν
ακούσει όλοι στην Αίθουσα. Επιτέλους! Δεν σηµαίνει ότι έχετε
προσωπικό επειδή νοµίζετε εσείς. Εγώ παρακολουθώ τη διαδικασία, την ακούω και ειλικρινά αν ζητήσω από δικούς σας συναδέλφους, ακόµα και από τον Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο,
αν διέκρινε προσωπικό θέµα, δεν θα βρει.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητούµε για πρώτη φορά µετά την Αναθεώρηση του Συντάγµατος πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής που αποτελεί πλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 2 εδάφιο γ’
και δικαίωµα της Αντιπολίτευσης και µπορεί να ασκηθεί µέχρι
δύο φορές στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου.
Ευθύς εξαρχής θέλω να καταστήσω σαφές ότι, πρώτον, θα
ψηφίσουµε µε το δικό µας σκεπτικό υπέρ της σύστασης εξεταστικής επιτροπής που προτείνει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση για
τη διερεύνηση της επιχείρησης χειραγώγησης της κοινής γνώµης, τον ευτελισµό των θεσµών και την κατασπατάληση του δηµόσιου χρήµατος.
Δεύτερον, θα ψηφίζαµε και την πρόταση που είχε προαναγγείλει η Νέα Δηµοκρατία ότι θα κατέθετε και απορούµε σήµερα
γιατί δεν είπε καµµία κουβέντα γιατί δεν την κατέθεσε τελικά για
τη διεύρυνση του χρονικού διαστήµατος.
Τρίτον, θα είµαστε θετικοί στην επιτροπή εφόσον από τα πραγµατικά περιστατικά προκύψει η ανάγκη διεύρυνσης των ορίων
πάντα µε απόφαση της Ολοµέλειας. Και αυτή τη φορά το ερώτηµα είναι προς τον ΣΥΡΙΖΑ: Συνεχίζει να ισχύει η δηµόσια δήλωση στις 14 Οκτωβρίου ότι αποδέχεται αυτή τη διεύρυνση;
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Αυτό υπαγορεύεται από τη στάση µας -θετική- στην εξεταστική
επιτροπή, από την πολιτική θέση που έχουµε διαµορφώσει τα τελευταία χρόνια «όλα στο φως», ψηφίζοντας ακόµα και εξεταστικές που αφορούν δικές µας περιόδους ή στελέχη µας, σε
αντίθεση µε τη Νέα Δηµοκρατία όπως απέδειξε και σήµερα και
ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει αποδειχθεί σε προηγούµενη εξέταση που
αρνούνται τη διαφάνεια κρυπτόµενοι πίσω από γκρίζες δικαιολογίες. Έλεος πια µε τους δυο σας!
Στο θέµα των εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών δεν
χωρούν πλέον τακτικισµοί, αλλά ξεκάθαρες τοποθετήσεις και ουσιαστικές διαδικασίες που θα ανατρέψουν την αντίληψη που έχει
κυριαρχήσει και διαµορφωθεί στην ελληνική κοινωνία ότι γίνονται
τις περισσότερες φορές για πολιτικούς λόγους και σκοπιµότητες
και όχι αδίκως.
Θυµίζω δύο περιπτώσεις: Την πολιτική δίωξη του Ανδρέα Παπανδρέου από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Συνασπισµού, αλλά ακόµα και την επιλογή της δίωξης δέκα
πολιτικών αντιπάλων από τη συγκυβέρνηση Τσίπρα - Καµµένου.
Στις σηµερινές, όµως, συνθήκες κρίσεις µε την πολύ χαµηλή
εµπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική, όπως αποτυπώνεται και
από την εµπιστοσύνη στον εµβολιασµό, δεν υπάρχουν περιθώρια
στις πολιτικές δυνάµεις να αρνούνται τη διερεύνηση των πραγµατικών δεδοµένων και περιστατικών και την αποκάλυψη της
αλήθειας ή την ολοκλήρωση της διερεύνησής της. Επισηµαίνω
ότι πολλές από τις προτάσεις για σύσταση εξεταστικών ή προανακριτικών επιτροπών, ανεξάρτητα από τη θεµατολογία τους,
έχουν ως κοινό παρονοµαστή τη διερεύνηση γεγονότων ή ενδεχόµενα αδικήµατα που σχετίζονται µε την ενηµέρωση των πολιτών και τον έλεγχό της.
Είναι αναµφισβήτητο γεγονός ότι το αγαθό της ενηµέρωσης
των πολιτών επιχειρείται συχνά και από πολλές πλευρές και κέντρα να µετατραπεί σε µοχλό χειραγώγησης της κοινής γνώµης.
Η σηµασία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στη διαµόρφωση της
κοινής γνώµης αποτελεί καίριο θέµα συνυφασµένο µε την ουσία
και το περιεχόµενο της δηµοκρατίας. Είναι κατά συνέπεια σοβαρό ζήτηµα η προσπάθεια ελέγχου ή επηρεασµού των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης και του ανθρώπινου δυναµικού τους, έµµεσα ή άµεσα, είτε µε στηµένες και µεθοδευµένες διαδικασίες
και διαγωνισµούς είτε µε αδιαφανείς αναθέσεις και επιχορηγήσεις χωρίς κριτήρια. Πλήττεται ευθέως η καρδιά του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Το έργο της µεροληψίας, της έλλειψης πολυφωνίας και της
προσπάθεια χειραγώγησης της ενηµέρωσης το έχουµε δει πολλές φορές να παίζεται και από διαφορετικές πλευρές. Το είδαµε
µε τον ΣΥΡΙΖΑ και την ενορχηστρωµένη προσπάθεια του να στήσει διαγωνισµό για τις άδειες των καναλιών και να χειραγωγήσει
τις διαδικασίες µε σκοπό τη δηµιουργία κοµµατικού καναλιού,
υπόθεση που µετά από απόφαση της Βουλής έχει πάρει έµµεσα
-όλη αυτή η υπόθεση- τον δρόµο της δικαιοσύνης. Αλλά όχι µόνο.
Ο τρόπος που διαχειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ τη δηµόσια τηλεόραση µε
αποκλεισµούς δηµοσιογράφων και παραγωγών δείχνει ότι πράγµατι δεν είχε διαφάνεια και µεροληπτούσε.
Το είδαµε και το βλέπουµε τώρα µε τη Νέα Δηµοκρατία που,
µε αφορµή την πανδηµία, µε αδιαφανείς διαδικασίες ανάθεσης
διαφηµιστικών εκστρατειών, µοίρασε κονδύλια µε µεροληπτικό
τρόπο, πλήττοντας κάθε έννοια δεοντολογίας και πλουραλισµού
και σπαταλώντας το δηµόσιο χρήµα. Σε όχι λίγες περιπτώσεις,
αντί για την προβολή του αγαθού του εµβολίου και της ανάγκης
του εµβολιασµού που ήταν και είναι αδήριτη ανάγκη, οι πολίτες
βοµβαρδίστηκαν και βοµβαρδίζονται µε την εξύµνηση του επιτελικού κράτους και των επιτελών του.
Το είδαµε και το βλέπουµε ακόµα και σήµερα µε τις δηµοσκοπήσεις στη χώρα µας επί ΣΥΡΙΖΑ -θυµάστε τις περιβόητες δηµοσκοπήσεις προεκλογικά-, αλλά και επί Νέας Δηµοκρατίας. Δεν
λείπουν οι περίεργες και επιστηµονικά ατεκµηρίωτες ή και πειραγµένες δηµοσκοπήσεις από λίγες -ευτυχώς- εταιρείες που
αποδέχονται αυτόν τον ρόλο. Βοµβαρδίζουν την κρίση των πολιτών και επιχειρούν να διαµορφώσουν την κοινή γνώµη υπέρ των
φανερών ή µάλλον τις περισσότερες φορές των κρυφών εντολέων τους. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία έχουν την ίδια αντίληψη
τελικά για τη χειραγώγηση της ενηµέρωσης αλλά χρησιµοποιούν
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διαφορετική µεθοδολογία και πρακτικές. Είναι οι δύο όψεις του
ίδιου νοµίσµατος.
Θυµόµαστε όλοι µέσα σε αυτή την Αίθουσα τη δηµόσια συζήτηση και αντιπαράθεση για τη στήριξη των µέσων στην περίοδο
της πανδηµίας. Τη χαρακτηρίσαµε αναγκαία για την ενηµέρωση
των πολιτών, αλλά και για τη βιωσιµότητα των µέσων που επλήγησαν και αυτά από την πανδηµία και βεβαίως -και κυρίως- για
τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.
Ταυτόχρονα επιµείναµε στην αναγκαιότητα τήρησης κανόνων
για τη χρηµατοδότηση και την κατανοµή της διαφήµισης µε
εφαρµογή κριτηρίων και απόλυτη διαφάνεια. Είχαµε προειδοποιήσει ότι η µη αποδοχή των προτάσεών µας θα οδηγήσει σε διαδικασίες διερεύνησης. Και είµαστε σήµερα εδώ, µετά από αυτά
που κάνατε χωρίς διαφάνεια και κριτήρια.
Το Κίνηµα Αλλαγής θυµίζω για τη στήριξη, την ανεξαρτησία
και τη χειραφέτηση των µέσων πρότεινε ως κριτήρια ενίσχυσης
και χρηµατοδότησης:
Πρώτον, τηλεθέαση, ακροαµατικότητα, κυκλοφορία, επισκεψιµότητα ανάλογα µε το είδος του µέσου. Δεύτερον, πραγµατικό
αριθµό εργαζοµένων. Τρίτον, εφαρµογή των διατάξεων για τα
περιφερειακά µέσα. Και άλλα κριτήρια. Δεν εισακουστήκαµε. Η
Κυβέρνηση επέµεινε στη σκοπιµότητα της διαµόρφωσης σχέσεων εξάρτησης µε τα µέσα επικοινωνίας. Δεν την απέτρεψε
ούτε το αρνητικότατο παράδειγµα της προηγούµενης κυβέρνησης, η οποία υποτίθεται ότι ξεκίνησε διαδικασίες για τη ρύθµιση
του τηλεοπτικού πεδίου και είδαµε που κατέληξε. Δυστυχώς για
τη Νέα Δηµοκρατία υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για αδιαφανείς
πράξεις χρηµατοδότησης των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Η κυβέρνηση ουδέποτε απάντησε για τον τρόπο που έγινε η χρηµατοδότηση µέσω των διαφορετικών χρηµατοδοτικών ποσών σε
ερωτήµατα που έχουν τεθεί στο Κοινοβούλιο, δηµοσίως και θεσµικά. Έδωσε τις λίστες χωρίς τα αντίστοιχα ποσά. Γιατί, πώς,
ποιοι και πόσα;
Κόµµατα αλλά και ενώσεις, δηµοσιογραφικοί οργανισµοί από
την Ελλάδα και την Ευρώπη έχουν θέσει τα ερωτήµατα αλλά
απαντήσεις δεν έχουν πάρει. Τα θέµατα της πολιτικής διαφάνειας και της πολιτικής ακεραιότητας είναι κρίσιµα ζητήµατα ιδιαίτερα σήµερα που οι πολίτες δυσπιστούν συνολικά απέναντι στο
πολιτικό σύστηµα, ευθέως απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και
για τα άλλα κόµµατα. Το κλειστό και πελατειακό σύστηµα διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων, που επανασυστήθηκε και ενισχύθηκε, έχει µετατρέψει ξανά τον πολίτη σε πελάτη. Γιατί µια
µεγάλη αλλαγή που έγινε από το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν ότι τον Έλληνα που το µετεµφυλιακό κράτος και όχι
µόνο είχε διαµορφώσει και θέσει στη θέση του πελάτη, τον µετέτρεψε πραγµατικά σε πολίτη, µε δικαιώµατα και µε διαδικασίες
που µπορούσαν να τον βγάλουν από το περιθώριο που για πολλά
χρόνια είχε πέσει.
Το επιτελικό κράτος µε άλλοθι την πανδηµία φαίνεται ότι υπηρετεί πολλές φορές περισσότερο τους «ηµέτερους» και τους λίγους και λιγότερο τους πολίτες και το δηµόσιο συµφέρον. Τα
φαινόµενα διαπλοκής µέρους της επιχειρηµατικότητας µε την
εκτελεστική εξουσία και της τελευταίας µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης πλήττουν το δηµόσιο συµφέρον και πρέπει να αντιµετωπιστούν θεσµικά. Ένα σύγχρονο και ευνοµούµενο κράτος,
ευρωπαϊκό κράτος, θέτει κανόνες και λειτουργίες πλήρους διαφάνειας για την ενίσχυση του θετικού ρόλου των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης, της πλουραλιστικής και αντικειµενικής ενηµέρωσης.
Το Κίνηµα Αλλαγής δίνει καθηµερινά τον αγώνα της ενηµέρωσης του συγκροτηµένου λόγου και της υπεύθυνης στάσης προς
όφελος του λαού και της χώρας. Στηρίζουµε τον θεσµικό ρόλο
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης που δεν θα ποδηγετούνται και
τον αναντικατάστατο ρόλο των περιφερειακών και τοπικών
µέσων. Παραµένουµε προσηλωµένοι στις αρχές του πλουραλισµού, της πολυφωνίας και της διαφάνειας αλλά και της αντικειµενικής ενηµέρωσης. Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ πρωτοστάτησε στη
δηµιουργία της ανεξάρτητης αρχής του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης το 1989 αλλά και της συνταγµατικής κατοχύρωσης το 2001 και -θυµίζω- της επαναλειτουργίας του όταν είχε
πάψει να λειτουργεί το τελευταίο διάστηµα. Μόνο που χρειάζεται
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στήριξη -που δεν την έχουµε δει να δίδεται- προκειµένου να λειτουργήσει για να υπάρξει επιτέλους ισχυρό για τον ρόλο τον
οποίο συνταγµατικά έχει κατοχυρωθεί.
Θεσµοθετήσαµε τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», τους οικονοµικούς εισαγγελείς, την αρχή καταπολέµησης ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος
και πλείστες άλλες ανεξάρτητες αρχές. Εµείς δεν διστάσαµε
πρώτοι να «τιµωρήσουµε» ακόµα και στελέχη µας για τα οποία
υπήρχαν ακόµη και υποψίες ή αποχρώσεις ενδείξεις ότι ενέχονται σε παράνοµες πράξεις. Συµφωνήσαµε και πρωτοστατήσαµε
στη δηµιουργία εξεταστικών ή άλλων επιτροπών για τη διερεύνηση υποθέσεων. Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση δεν
ακολουθήσατε τον µεταρρυθµιστικό δρόµο που εµείς ανοίξαµε.
Επιλέξατε τη µέθοδο του ελέγχου των θεσµών και των λειτουργιών τους και τον περιορισµό της ελεύθερης και αµερόληπτης
ενηµέρωσης.
Δυστυχώς και στο θέµα της διαφάνειας και της εξέτασης αρνείστε πεισµατικά τη διερεύνηση υποθέσεων όταν αφορούν την
περίοδό σας. Είναι απαράδεκτο αυτό να συνεχίζεται σήµερα, µάλιστα για τη Νέα Δηµοκρατία που όταν η επιτροπή συσταθεί, θα
έχει πλειοψηφία από την κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν νοείται.
Είναι απαράδεκτο. Η καταψήφιση µιας πρότασης δεν συνάδει µε
όλα όσα λέγατε όλη την ώρα.
Είναι αυτονόητο, λοιπόν, ότι εµείς και εµµένουµε και θα αναδείξουµε τη θέση µας για την πλήρη διερεύνηση και διαλεύκανση
κάθε υπόθεσης µε εµπλοκή πολιτικού προσώπου ή κάθε υπόθεσης γενικότερα, ανεξαρτήτως κοµµατικής προέλευσης σύµφωνα
µε το Σύνταγµα και τους νόµους. Είναι αυτονόητο αυτό και για
έναν ακόµη λόγο. Γιατί αυτό ακριβώς επιτάσσει το δηµόσιο συµφέρον και η εντολή των πολιτών να διαφυλάξουµε τα συµφέροντά του. Η θέση µας «όλα στο φως» είναι σταθερή. Διαφάνεια
παντού για τους πάντες. Αταλάντευτα και χωρίς εξαιρέσεις.
Θα ψηφίσουµε την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής µου. Και θεωρούµε ότι έπρεπε να το πράξουν όλα τα κόµµατα, όπως και
κάθε άλλη πρόταση που σχετίζεται µε τη διαφάνεια και τη διαλεύκανση δηµοσίων υποθέσεων και λειτουργιών. Είναι ο ένας
τρόπος για να ανακτήσουµε την εµπιστοσύνη των πολιτών και να
ενισχύσουµε τη δηµοκρατία και την ποιότητά της.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κεγκέρογλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στην Α’ Πειραιώς και Νήσων κ. Ιωάννης Μελάς ζητεί άδειας ολιγοήµερης
απουσίας του στο εξωτερικό από 16 έως 18 Νοεµβρίου 2021.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Γκιόκας εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από την πρώτη στιγµή που τέθηκε το ζήτηµα της διερεύνησης
των υποθέσεων της λίστας Πέτσα της εταιρείας δηµοσκοπήσεων
«Opinion Poll», το Κ.Κ.Ε. συµφώνησε στη σύσταση εξεταστικής
επιτροπής αξιοποιώντας και την αντίστοιχη διάταξη του Συντάγµατος που µε βάση την τελευταία αναθεώρηση δίνει τη δυνατότητα σύστασης εξεταστικής επιτροπής από τη µειοψηφία. Αυτό
φυσικά καθόλου δεν σηµαίνει ότι έχουµε µεγάλες προσδοκίες
ότι κάτι θετικό θα βγει από αυτή την επιτροπή, όπως δεν βγήκε
και από άλλες αντίστοιχες επιτροπές στο παρελθόν. Γιατί αυτό
που κάθε φορά συνήθως µένει από τις εξεταστικές επιτροπές
είναι η ατέρµονες συνεδριάσεις, οι καυγάδες που προσφέρουν
µπόλικη τροφή για αποπροσανατολισµό, πολιτικό κουτσοµπολιό,
σόου στις τηλεοράσεις και στο τέλος µένουν τα πορίσµατασούπα που ουσιαστικά κουκουλώνουν υποθέσεις. Στην καλύτερη
των περιπτώσεων µπορεί να αναδεικνύουν κάποια επιφανειακά
ζητήµατα. Πάντα, όµως, συγκαλύπτουν την ουσία της διαπλοκής
που υπάρχει ανάµεσα στο πολιτικό σύστηµα, τις κυβερνήσεις, τα
αστικά κόµµατα από τη µία και από την άλλη στα µεγάλα επιχει-
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ρηµατικά συµφέροντα, µέρος, φυσικά, των οποίων είναι και οι
µεγαλοϊδιοκτήτες των µέσων ενηµέρωσης.
Πολύ φοβόµαστε, για να µην πω ότι είµαστε σίγουροι, ότι το
ίδιο σκηνικό θα επαναληφθεί και τώρα. Κι αυτό δεν το στηρίζουµε µόνο στο κακό προηγούµενο των εξεταστικών επιτροπών.
Το στηρίζουµε και στη στάση που κράτησαν τα κόµµατα και η
Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόµµατα στη νοµοθετική παρέµβαση που κατέθεσε το Κ.Κ.Ε. εδώ και ενάµιση χρόνο.
Γιατί αυτό που ζητά σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ µε την εξεταστική επιτροπή -µε το οποίο συµφωνούµε- τη διερεύνηση, δηλαδή, της λίστας Πέτσα, το Κ.Κ.Ε. το είχε ζητήσει µε νοµοθετική του µάλιστα
πρόταση, µε τροπολογία, εδώ και ενάµιση χρόνο.
Μια τροπολογία που έθετε το ζήτηµα του ελέγχου της διαφηµιστικής δαπάνης για την πανδηµία, στο πλαίσιο της οποίας
όπως όλοι γνωρίζουµε υπήρξαν και τραγελαφικές γνωστές καταστάσεις χρηµατοδότησης ανύπαρκτων site και για την οποία
φυσικά δαπάνη η Κυβέρνηση εξακολουθεί να µη δίνει λογαριασµό για τα κριτήρια, µε βάση τα οποία έγινε αυτή η κατανοµή.
Ποια ήταν η τύχη αυτής της τροπολογίας που κατέθεσε το
ΚΚΕ; Την απέρριψε και η Κυβέρνηση, όπως ήταν φυσικό και αναµενόµενο, την απέρριψε όµως και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα υπόλοιπα
κόµµατα.
Και έχει µια σηµασία να θυµίσουµε σήµερα, για να µάθει ο ελληνικός λαός, τι προέβλεπε αυτή η τροπολογία.
Πρώτον, προέβλεπε ότι τα µηνύµατα που αφορούν την προστασία της δηµόσιας υγείας, την προστασία από σοβαρό κίνδυνο, απειλή, όπως είναι µια πανδηµία δεν µπορούν σε καµµία
περίπτωση αυτά τα µηνύµατα να µεταδίδονται µε όρους διαφηµιστικής καµπάνιας επί πληρωµή. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις
θα πρέπει τα µηνύµατα να µεταδίδονται, να καταχωρίζονται ή να
αναρτώνται ανάλογα µε το µέσο υποχρεωτικά και εντελώς δωρεάν και αυτό να αφορά όλα τα µέσα.
Δεύτερον, προέβλεπε ότι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όπου
χρειάζεται να υπάρχει διαφηµιστική δαπάνη για την προβολή της
δραστηριότητας Υπουργείων, εποπτευόµενων φορέων του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, των πρώην ΔΕΚΟ, αυτή
η διαφηµιστική καµπάνια θα πρέπει να γίνεται µε όρους πλήρους
διαφάνειας, µε αντικειµενικά κριτήρια, χωρίς απαράδεκτους αποκλεισµούς, χωρίς επιδότηση ανύπαρκτων µέσων, που διαµορφώνουν ένα καθεστώς συνδιαλλαγής.
Τρίτον, προέβλεπε για να µην είναι ουσιαστικά στη διακριτική
ευχέρεια της κάθε κυβέρνησης, ότι κάθε είδους διαφηµιστική δαπάνη του δηµοσίου θα πρέπει να δηµοσιεύεται αναλυτικά ανά
ποσό και ανά µέσο ενηµέρωσης στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, εντός δέκα ηµερών
και να παραδίδεται η σχετική κατάσταση στην αρµόδια Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής.
Τέταρτον, προέβλεπε για να καθίσταται ουσιαστικά εφαρµόσιµη η πιο πάνω ρύθµιση ότι αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι,
τότε προβλέπεται η ακύρωση των σχετικών συµβάσεων και η
αναζήτηση των ποσών που καταβλήθηκαν σε µέσα ενηµέρωσης.
Επιπλέον, η παράλειψη της δηµοσιότητας καθώς και η αποφυγή
αναζήτησης των παραπάνω ποσών σε περίπτωση ακύρωσης των
σχετικών συµβάσεων, συνεπάγεται και τη δίωξη των υπαιτίων φυσικών προσώπων και την απειλή σε βάρος τους ποινής φυλάκισης.
Τέλος, η τροπολογία προέβλεπε µέσα σε προθεσµία τριών
µηνών την υποχρεωτική κατάθεση στοιχείων, ανατρέχοντας σε
διάστηµα δέκα ετών για να δούµε γι’ αυτά τα δέκα έτη τουλάχιστον πού πήγαν, σε ποιο µέσο και µε ποια κριτήρια τα χρήµατα
του ελληνικού λαού.
Ποια ήταν η στάση όλων σας απέναντι σε αυτή την τροπολογία
που κατέθεσε το ΚΚΕ; Τόσο η στάση της Κυβέρνησης, που δήθεν
κόπτεται για να πάει πιο πίσω, λέει, η διερεύνηση αυτών των υποθέσεων όσο και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι κόπτεται για
τον έλεγχο της λίστας Πέτσα; Με την τροπολογία του ΚΚΕ, το
ζήτηµα της λίστας Πέτσα λυνόταν νοµοθετικά µέσα σε πέντε
µέρες. Την απορρίψατε. Αυτή ήταν η στάση σας. Την απορρίψατε όλοι σας και, µάλιστα, την απορρίψατε δύο φορές, γιατί
προφανώς υπήρχαν διατάξεις και προβλέψεις µέσα στην τροπολογία που ξεβόλευαν και τους µεν και τους δε. Οπότε τι επικρά-
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τησε στο τέλος; Η δικοµµατική πολιτική οµερτά. Αυτό επικράτησε στο τέλος, γιατί όλοι σας θέλετε να συντηρείται ένας αδιαφανής µηχανισµός σχέσεων και διαπλοκής µε µέσα ενηµέρωσης,
γιατί όλοι σας θέλετε να υπάρχει ένας µηχανισµός χειραγώγησης
του ελληνικού λαού και εξωραϊσµού της εκάστοτε κυβερνητικής
πολιτικής. Γι’ αυτόν τον λόγο και απορρίψατε τις προτάσεις του
ΚΚΕ, απόλυτα λογικές και γι’ αυτόν τον λόγο συντηρείται ένα διάτρητο και βολικό νοµοθετικό πλαίσιο, είτε όσον αφορά τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης είτε όσον αφορά τις δηµοσκοπικές εταιρείες, όπου και εκεί θα µπορούσαν να µπούνε αντίστοιχοι περιορισµοί και κανόνες ελέγχου.
Είπε πριν ο κ. Κατρούγκαλος για το κενό που υπάρχει σε
σχέση µε τις δηµοσκοπικές εταιρείες. Και πώς το κάλυψε η τετραετής διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτό το κενό; Για ποιον λόγο, παραδείγµατος χάριν, δεν θα µπορούσαν οι δηµοσκοπήσεις -που
γίνονται και πρέπει να γίνονται κατά παραγγελία του δηµοσίου ή
φορέων του δηµοσίου τοµέα- να γίνονται από πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα ή από ένα δηµόσιο ερευνητικό κέντρο; Όχι, ούτε αυτά
τα στοιχειώδη δεν µπορέσατε να λύσετε.
Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι το πρόβληµα λύνεται µε νοµοθετικά µέτρα, θεσµικά κ.ο.κ., άσχετα από το γεγονός ότι αρνείστε
ακόµη και αυτά τα στοιχειώδη, για να έχετε ελεύθερο το πεδίο.
Και δεν λύνεται γιατί το πρόβληµα είναι πολύ βαθύτερο και έχει
σχέση µε τη σύνθεση των αστικών κυβερνήσεων, του ίδιου του
αστικού κράτους µε τα διάφορα επιχειρηµατικά συµφέροντα,
κοµµάτι των οποίων είναι φυσικά και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας το έχει στην κυριολεξία
απογειώσει. Πέρα από τις περιβόητες λίστες Πέτσα έφτασε στο
σηµείο εν µέσω πανδηµίας µε το δηµόσιο σύστηµα υγείας στο
κόκκινο, µε ελλείψεις προσωπικού, µε τα σχολεία και τα µέσα µαζικής µεταφοράς σε ασφυξία να φέρνει νόµο, έναν χρόνο πριν,
τον γνωστό νόµο Λιβάνιου, χαρίζοντας στους καναλάρχες µια
ολόκληρη δόση από αυτή που έπρεπε να καταβάλουν. Από τη
µία θεωρείτε πολυτέλεια τη στέρηση του δηµόσιου συστήµατος
υγείας, σε µια περίοδο που τα αρνητικά ρεκόρ σπάνε το ένα µετά
το άλλο, από την άλλη δεν θεωρείτε καθόλου πολυτέλεια να στηρίζονται καναλάρχες, µεγαλοεπιχειρηµατίες, να στηρίζονται κλινικάρχες αντί να επιταχθεί ο ιδιωτικός τοµέας της υγείας, για να
ενταχθεί σε ένα συνολικό κρατικό σχέδιο που θα αφορά και την
αντιµετώπιση της πανδηµίας, αλλά και όλες τις άλλες ανάγκες
που υπάρχουν, ασθένειες, θεραπείες, χειρουργεία, που µένουν
πίσω αυτή την περίοδο µε τραγικές συνέπειες για την υγεία του
λαού.
Και µάλιστα όλη αυτή η στήριξη είναι και καθόλα νόµιµη, γιατί
µε τους νόµους που έχετε ψηφίσει, όπως ήταν, παραδείγµατος
χάριν, ο νόµος για την ενοικίαση υπηρεσιών υγείας σε ιδιωτικές
κλινικές, τότε αυτές οι υπηρεσίες αποζηµιώνονται από το κράτος
και µάλιστα αδρά.
Αυτή, λοιπόν, η προκλητική στήριξη του κράτους στο κεφάλαιο
είναι η άλλη όψη της αντιλαϊκής πολιτικής που τσακίζει µισθούς,
ανάγκες και δικαιώµατα και που για να επιβληθεί χρειάζεται και
τον αυταρχισµό κάθε µορφής και κάθε είδους, τον αυταρχισµό
της καταστολής, τον αυταρχισµό των απαγορεύσεων, αλλά και
την ιδεολογική χειραγώγηση και τον µιντιακό αυταρχισµό των
µέσων ενηµέρωσης. Αυτό, δηλαδή, που ζούµε και σήµερα.
Επί ηµερών ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν παρόµοια φαινόµενα; Υπήρχαν,
δηλαδή, φαινόµενα µε αυτά που περιγράφονται στην πρόταση
για την εξεταστική επιτροπή; Φυσικά και υπήρχαν. Και περίεργες
δηµοσκοπήσεις υπήρχαν και τροπολογίες για συγκεκριµένους
επιχειρηµατίες-µιντιάρχες υπήρχαν και µετατροπή της ΕΡΤ σε
κυβερνητικό φερέφωνο υπήρχε µε προπαγάνδα που δεν είχε να
ζηλέψει τίποτα από την προπαγάνδα επί ηµερών Νέας Δηµοκρατίας. Και µη µας πείτε πάλι ότι βάλατε τάξη στο τοπίο των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης, γιατί αυτό το τοπίο, το µιντιακό τοπίο του
µιντιακού αυταρχισµού, έχει τη δική σας σφραγίδα και τη δική
σας υπογραφή. Γιατί όταν ψηφιζόταν ο περιβόητος νόµος Παππά
-είναι εδώ ο κ. Παππάς- και σας λέγαµε ότι δεν µπορεί να υπάρχει
αντικειµενική ενηµέρωση όταν αυτή είναι αποκλειστικά στα χέρια
των µεγάλων επιχειρηµατιών, εσείς τότε ως κυβέρνηση λέγατε
«Τα κανάλια είναι σπορ για µεγάλα πορτοφόλια». Λουστείτε τα
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τώρα τα µεγάλα πορτοφόλια, όπως τα λουζόµαστε κι εµείς, όπως
τα λούζεται και ο ελληνικός λαός.
Γιατί αυτά τα µεγάλα πορτοφόλια καθορίζουν την ενηµέρωση
µε βάση τα δικά τους συµφέροντα και δεν µπορεί να αποσπάται
η ενηµέρωση ως αγαθό και ως δικαίωµα όπως θα έπρεπε να είναι
και όχι ως εµπόρευµα από το ποιος κατέχει και έχει την ιδιοκτησία αυτών των µέσων.
Όπως, επίσης, όταν σας λέγαµε ότι δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες για να υπάρχει έστω και µια στοιχειώδης πολυφωνία
στα µέσα ενηµέρωσης, εσείς τι κάνατε; Ψηφίζατε µαζί µε τη Νέα
Δηµοκρατία και το ΚΙΝΑΛ τη σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης που όλοι σήµερα παραδέχονται ότι είναι ένα
διακοσµητικό όργανο απέναντι σε αυτή την ασυδοσία των καναλαρχών και ιδιαίτερα σε βάρος του ΚΚΕ µε βάση τα στοιχεία που
κατά καιρούς δηµοσιεύονται.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής. Επειδή η πρόταση για
την εξεταστική επιτροπή έχει τον τίτλο «Χειραγώγηση της κοινής
γνώµης» το συµπέρασµα είναι ότι αυτή τη χειραγώγηση, άλλος
λιγότερο άλλος περισσότερο, την έχετε υπηρετήσει όλοι σας.
Και το ζήτηµα της χειραγώγησης έχει να κάνει πάνω απ’ όλα µε
την προσπάθεια εξωραϊσµού της κυρίαρχης πολιτικής.
Γιατί είναι ή δεν είναι χειραγώγηση το γεγονός ότι αντεργατικά
µέτρα ή µνηµόνια παλιότερα ψηφίζονταν από όλους σας στο
όνοµα της σωτηρίας του λαού; Είναι ή δεν είναι χειραγώγηση το
γεγονός ότι οι επικίνδυνες επιθετικές συµφωνίες µε τις ΗΠΑ πριν
από τον ΣΥΡΙΖΑ και σήµερα από τη Νέα Δηµοκρατία βαφτίζονται
«αµυντικές»; Είναι ή δεν είναι χειραγώγηση να χάνει τη ζωή του
ένας εργάτης στο λιµάνι του Πειραιά και να γίνεται ένας πολυήµερος αγώνας και όχι µόνο να αποσιωπάται και να µην παίζει ως
είδηση, αλλά αυτό που διακινούνταν εκείνες τις µέρες ήταν το
σκονάκι της εταιρείας και µάλιστα από όλα τα µέσα και τα κυβερνητικά και τα δήθεν αντιπολιτευόµενα;
Για όλα αυτά φυσικά δεν πρόκειται να ζητηθεί καµµία σύσταση
καµµίας εξεταστικής επιτροπής, γιατί είναι οι εµβληµατικές επενδύσεις που όλοι στηρίξατε και όλοι στηρίζατε.
Από αυτά λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να απαλλαγεί ο λαός
αν θέλει να απαλλαγεί από τα σκάνδαλα, αν θέλει να απαλλαγεί
από τις πολιτικές που τον βασανίζουν, από αυτό το σάπιο κράτος, από τις κυβερνήσεις και τα κόµµατα που στηρίζουν αυτό το
κράτος που είναι το κράτος των λίγων, το κράτος του κεφαλαίου
και το οποίο όλοι σας υπηρετείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γκιόκα.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κ. Βασίλειος
Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσουµε από το ότι
εµείς, ως Ελληνική Λύση, έχουµε υποβάλει στο παρελθόν δύο
προτάσεις για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που δεν προωθήθηκαν από τον Πρόεδρο της Βουλής, επειδή, όπως ισχυρίστηκε
ο ίδιος, δεν θα στηρίζονταν από τα άλλα κόµµατα.
Η µία πρότασή µας αφορούσε την εξέταση της ακυρότητας
της Συµφωνίας των Πρεσπών που καταπατούν πλέον επανειληµµένα τα Σκόπια, µεταξύ άλλων λόγω των εξής δηλώσεων του
Προέδρου των ΑΝΕΛ, όπως αναφέρονται από τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης που θα καταθέσουµε στα Πρακτικά αργότερα όλα
µαζί.
Πρώτον, όπως είπε ο Πρόεδρος των ΑΝΕΛ: «Κάποιοι στην κυβέρνηση ή αλλού τα πήραν χοντρά για να επηρεάσουν τον κόσµο
να περάσει η Συµφωνία των Πρεσπών». Και, δεύτερον: «Πώς να
ρίξω την κυβέρνηση µε τους Βουλευτές µου που είχαν όλοι εξαγοραστεί; Οι Βουλευτές µου πέρασαν όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ».
Αυτές οι δηλώσεις, καθώς και πολλά άλλα γεγονότα που περιέχει η πρόταση µας, εφόσον µέσα από τη διερεύνηση της επιτροπής που ζητήσαµε αποδεικνύονταν αληθινά γεγονότα
καθιστούν τη Συµφωνία των Πρεσπών αυτοδίκαια άκυρη σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Βιέννης για το δίκαιο των συνθηκών.
Εν προκειµένω προφανώς δεν θα ψηφιζόταν από εκατόν είκοσι
Βουλευτές στην Ολοµέλεια, όπως απαιτείται, αφού δεν θα συναινούσε η Νέα Δηµοκρατία που εφαρµόζει τη συµφωνία παρά
τις αρχικές ενστάσεις της -οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα έχουν
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αναδειχθεί δυστυχώς σε εθνικό σπορ- ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ που τη δροµολόγησε, ενώ ασφαλώς δεν θα θέλει να ερευνηθούν οι κατηγορίες του Προέδρου των ΑΝΕΛ.
Δεν είναι, όµως, απαράδεκτο να αιωρούνται τέτοιες κατηγορίες; Δεν είναι αρκετά σοβαρές ώστε να ερευνηθούν; Δεν ενδιαφέρει νοµίζετε τους Έλληνες να µάθουν εάν η Συµφωνία των
Πρεσπών είναι αυτοδίκαια άκυρη ή όχι; Εκτός αυτού δεν πρέπει
να γνωρίζουν οι πολίτες εάν πράγµατι υπήρξε πίεση εκ µέρους
της Γερµανίας; Επίσης εάν το αντάλλαγµα για την παράδοση του
ονόµατος της Μακεδονίας ήταν η επιµήκυνση των ληξιπρόθεσµων 95 δισεκατοµµυρίων για µετά το 2032;
Πώς, λοιπόν, ήταν σίγουρος ο Πρόεδρος της Βουλής ότι δεν
θα υπερψηφιζόταν αυτή η πρόταση από εκατόν είκοσι Βουλευτές
µετά από τα συγκλονιστικά στοιχεία που θα ακούγονταν εδώ και
για τα οποία φυσικά θα ενηµερώνονταν όλοι οι Έλληνες; Μήπως
κάποιοι δεν θέλουν να ακουστούν όλα αυτά;
Η δεύτερη πρόταση της Ελληνικής Λύσης αφορούσε στο αποτρόπαιο έγκληµα στο Μάτι για το οποίο θα πρέπει ασφαλώς να
αποδοθούν ευθύνες. Η µεγάλη µας απορία εδώ είναι γιατί αποφάσισε ο Πρόεδρος της Βουλής πως δεν θα συναινούσαν οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ή και των άλλων κοµµάτων, κάτι
που ελπίζουµε να µας απαντηθεί κάποια στιγµή.
Συνεχίζοντας, εκτός των ανωτέρω θα έπρεπε, ασφαλώς, να
έχει συσταθεί προ πολλού εξεταστική επιτροπή για το έγκληµα
των µνηµονίων και του PSI εάν όχι για την περίοδο 2010 - 2015 ή
καλύτερα 2004 - 2015 τουλάχιστον για το 2015, ειδικά αφού η
Νέα Δηµοκρατία ισχυρίζεται πως το πρώτο εξάµηνο του 2015 κόστισε στην Ελλάδα έως 200 δισεκατοµµύρια ευρώ -είναι τεράστιο
ποσό- κατηγορώντας ως υπαίτιο τον σηµερινό Πρόεδρο του
ΜέΡΑ25.
Γιατί, λοιπόν, δεν επανέφερε η Νέα Δηµοκρατία τη δική της
πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που είχε καταθέσει
τότε; Επειδή τώρα είναι η ίδια Κυβέρνηση και δεν την ενδιαφέρει
πλέον να µάθουν οι πολίτες την αλήθεια; Ας µην ξεχνάµε δε πως
το 2015 υπεγράφη το τρίτο και χειρότερο µνηµόνιο µε το οποίο
κατοχυρώθηκαν και τα δύο προηγούµενα από τα τρία κόµµατα,
µία από τις υποχρεώσεις του οποίου ήταν η ίδρυση του υπερταµείου των ξένων στο οποίο µεταβιβάστηκε το 2016 ολόκληρη η
δηµόσια περιουσία µας.
Εν προκειµένω δεν καταθέσαµε πρόταση αν και το είπαµε πολλές φορές στη Βουλή, επειδή δεν επρόκειτο σε καµµία περίπτωση να στηριχθεί από τα συνένοχα κόµµατα της τρόικας
εσωτερικού, τα οποία δεν υπέγραψαν µόνο το τρίτο µνηµόνιο,
αλλά κατέστρεψαν ολοσχερώς την οικονοµία µας και κυριολεκτικά υποδούλωσαν τους Έλληνες, όλους εµάς.
Είναι αλήθεια όλα τα παραπάνω µικρότερης σηµασίας για τη
χώρα µας απ’ ότι η σηµερινή εξεταστική που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ;
Σε τι ωφέλησε την Ελλάδα η εξεταστική της «σκευωρίας Παπαγγελόπουλου» αντί του σκανδάλου «NOVARTIS» από το οποίο χάθηκαν τόσα πολλά χρήµατα; Σε τι ωφέλησε τους Έλληνες η
εξεταστική Παππά; Σε τίποτα απολύτως.
Οπότε εύλογα συµπεραίνει κανείς πως όλες αυτές οι εξεταστικές, όπως και η σηµερινή, δροµολογούνται για τα µάτια του
κόσµου που ως εκ τούτου αντιµετωπίζεται από τα καθεστωτικά
κόµµατα ως ανόητος όχλος.
Περαιτέρω η παρούσα πρόταση έγινε µε αφορµή τις αποκαλύψεις του πολιτικού σκανδάλου του Καγκελάριου της Αυστρίας,
όπου γνωστός εκδότης της χώρας έγραψε τα εξής, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά: «Αυτοί είµαστε. Τα ανώτερα πολιτικά
κλιµάκια και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης της Αυστρίας είναι σε
µεγάλο βαθµό σάπια».
Εν προκειµένω, εκτός από τις φανερές οµοιότητες µε την Ελλάδα, ποιος αλήθεια ασχολήθηκε στην Αυστρία µε το σκάνδαλο;
Ασχολήθηκε κάποια επιτροπή της Βουλής ή η εισαγγελία, η δικαιοσύνη και η αστυνοµία ως όφειλαν; Δεν έχουµε στη χώρα µας
τέτοιους θεσµούς; Δεν είναι αντικείµενο της δικαιοσύνης αυτού
του είδους οι έρευνες όπως συµβαίνει στην Αυστρία; Πού είναι
η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης η οποία εγγυάται τη δηµοκρατία
µιας χώρας;
Από την άλλη πλευρά, δεν είναι τυχαίο το ότι τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης έχουν από τους χαµηλότερους δείκτες εµπιστοσύ-
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νης στην Ευρώπη, ενώ δυστυχώς ακόµη χαµηλότερο έχουν τα
πολιτικά κόµµατα και γενικότερα οι πολιτικοί. Ειδικότερα, σύµφωνα µε µελέτη της «διαNEOσις», ο Τύπος και η τηλεόραση
έχουν δείκτη εµπιστοσύνης κάτω του 15% στην Ελλάδα, ενώ
κατά το «REUTERS» µόλις το 28% εµπιστεύονται τα κανάλια
όσον αφορά τα νέα, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά. Μόλις
το 28%!
Εµείς πάντως, ως Ελληνική Λύση, βιώνουµε τον πλήρη αποκλεισµό µας από όλα σχεδόν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ενώ
κανένας θεσµός δεν δίνει σηµασία στις συνεχείς διαµαρτυρίες
µας και στις προσφυγές µας στο ΕΣΡ.
Σε σχέση δε µε τη χειραγώγηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, το δηµοσίευµα της βελγικής εφηµερίδας, σύµφωνα µε το
οποίο η Κυβέρνηση ελέγχει το 80%, είναι αποκαλυπτικό σηµειώνοντας πως στην ελευθερία του Τύπου στο συγκεκριµένο πεδίο
η Ελλάδα είναι δυστυχώς στις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα καταθέσουµε τον αντίστοιχο πίνακα στα Πρακτικά.
Μεταξύ άλλων, το δηµοσίευµα της βελγικής εφηµερίδας γράφει τα εξής: «Στην Ελλάδα οι ιδιοκτήτες των µέσων µαζικής ενηµέρωσης είναι κυρίως εφοπλιστές και επιχειρηµατίες. Η
αποστολή για παροχή ενηµέρωσης είναι δευτερεύουσας σηµασίας. Πρωτεύων στόχος είναι η δυνατότητα να εκβιάζουν την
εξουσία, όποια και αν είναι αυτή, προκειµένου να περνά νοµοθεσία ευνοϊκή για τα συµφέροντά τους, η οποία µπορεί να είναι ένα
τραπεζικό δάνειο ή µία πολιτική καριέρα». Η συναλλαγή είναι
απλή. Κυβερνητικές χάρες σε αντάλλαγµα ενός θετικά διακείµενου Τύπου. Η πολιτική εξουσία που δεν παίζει το παιχνίδι αυτό
διατρέχει τον κίνδυνο αποκάλυψης σκανδάλων στα πρωτοσέλιδα
των εφηµερίδων ή της υπονόµευσης ενός νοµοσχεδίου από τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Έτσι εξηγείται το ότι η Ελλάδα ανήκει
στους χειρότερους «µαθητές» στη λίστα των χωρών που σέβονται την ελευθερία του Τύπου.
Ειδικά όσον αφορά τώρα τις «λίστες Πέτσα» που αναγράφει ο
ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν καλύτερα να αναφερθούµε στο σύνολο των
χρηµατοδοτήσεων στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης εκ µέρους της
Κυβέρνησης, είτε άµεσα είτε έµµεσα. Εν προκειµένω, µε µια
απλή καταγραφή µε βάση διάσπαρτα άρθρα στα νοµοσχέδια και
στις τροπολογίες υπερβαίνουν στην ουσία τα 80 εκατοµµύρια
ευρώ. Οπότε είναι πολύ περισσότερα από τα 42 εκατοµµύρια
που γράφει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και δεν θα υπεισέλθουµε σε λεπτοµέρειες εδώ. Αυτό που έχει, άλλωστε, σηµασία είναι πως δεν χρησιµοποιήθηκαν σωστά για λόγους ενηµέρωσης σε σχέση µε την
πανδηµία, αλλά κυρίως για την προβολή της Κυβέρνησης και την
ανερυθρίαστη χειραγώγηση των πολιτών µε ψηφοθηρικούς, προφανώς, στόχους.
Συνεχίζοντας, σε σχέση µε την ανάθεση της προβολής της Ελλάδας στην πολυεθνική του lobbying στην «EDELMAN» µέσω της
«ENTERPRISE», όπως αναφέρεται την πρόταση της εξεταστικής,
έχει ενδιαφέρον να ερευνηθεί γιατί υπεγράφη η σύµβαση ένα
έτος µετά την ανάθεση. Θα θέλαµε να υπενθυµίσουµε εδώ τις
δαπάνες ύψους 500.000 ευρώ του Υπουργείου Εξωτερικών για
την ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε τη Συµφωνία των Πρεσπών, αφού όµως η συµφωνία υπεγράφη. Ενηµερώσαµε τους
πολίτες, δηλαδή, αφού υπογράψαµε τη συµφωνία. Το ανακαλύψαµε από τα στοιχεία για τη χρήση του αποθεµατικού του 2019
που µας παρασχέθηκαν αργότερα, θεωρώντας πως αποτελούσε
µία ακόµη στήριξη των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, αυτή τη
φορά εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ που σήµερα διαµαρτύρεται.
Κλείνοντας µε το θέµα των δηµοσκοπήσεων και την ενδεχόµενη χειραγώγηση µέσω της «Opinion Poll», είναι κάτι που ασφαλώς οφείλει να διερευνηθεί, αφού θεωρείται πως οι δηµοσκοπήσεις χρησιµοποιούνται για τη χειραγώγηση των ψηφοφόρων. Ειδικότερα, κατηγορούνται οι δηµοσκοπήσεις πως εργαλειοποιούνται πλέον µε στόχο τη δηµιουργία της ψυχολογίας
αγέλης, όπου οι λιγότερο ενηµερωµένοι πολίτες ή αυτοί που δεν
έχουν τη δυνατότητα να σκέφτονται κριτικά και να αντικρούουν
απόψεις συντάσσονται συνήθως όχι µε την πραγµατική πλειοψηφία, αλλά µε αυτή που τους παρουσιάζεται. Σκέφτονται, δηλαδή,
ως εξής: αφού το ένα κόµµα έχει 40% και το άλλο 4% τότε το
κόµµα του 4% δεν κάνει κάτι καλά για να µην το ακούει κανείς.
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Έτσι σκέφτεται ο απλός κόσµος. Εκτός αυτού, οι δηµοσκόποι
χρησιµοποιούν διάφορα άλλα τεχνάσµατα, όπως την αποθάρρυνση του επιλεκτικού δείγµατος κ.λπ..
Σε κάθε περίπτωση, συµφωνούµε µε το αίτηµα για τη συγκεκριµένη εξεταστική, αν και θεωρούµε πως δεν θα καταλήξει πουθενά όπως δεν κατέληξε καµµία άλλη, εάν υποθέσουµε, βέβαια,
καλοπροαίρετα πως δεν πρόκειται για συµπαιγνία της Κυβέρνησης µε την Αντιπολίτευση.
Επαναλαµβάνουµε, όµως, το αίτηµά µας για τις τρεις εξεταστικές που αναφέραµε στην αρχή της οµιλίας µας, για τη Συνθήκη των Πρεσπών, για το Μάτι και για την περίοδο των
µνηµονίων, ειδικά για το 2015 που κατά την κυβέρνηση χάθηκαν
200 δισεκατοµµύρια ευρώ. Χρήµατα είναι αυτά, πολλά χρήµατα,
που θα λείπουν, εάν χάθηκαν πραγµατικά, από τον ελληνικό λαό.
Πιστεύουµε, επίσης, πως κάτι πρέπει να γίνει µε τον συνεχή
εκφοβισµό, µε την τροµοκρατία καλύτερα, των πολιτών λόγω της
πανδηµίας, µε τον ρατσιστικό διχασµό που προωθείται, µε τη λογοκρισία των επιστηµόνων από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και
µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν υπόκεινται σε καµµία
αρχή, ενώ µας έχουν αποκλείσει εντελώς και αυτά ως κόµµα.
Είναι ντροπή για µια χώρα που έχει αναδείξει το δηµοκρατικό πολίτευµα! Είναι ντροπή, εθνική ντροπή!
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Βιλιάρδο.
Τον λόγο τώρα έχει εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΜέΡΑ25 η κ. Φωτεινή Μπακαδήµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι, το ζήτηµα που συζητάµε σήµερα, δηλαδή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση
εξεταστικής επιτροπής µε αντικείµενο τη διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος για τη χειραγώγηση της κοινής γνώµης µέσω των
γνωστών λιστών, αλλά και των κατευθυνόµενων δηµοσκοπήσεων, είναι ένα ζήτηµα εξαιρετικά σηµαντικό, καθώς πρόκειται
για ένα φαινόµενο που δυναµιτίζει τα ίδια τα θεµέλια της δηµοκρατίας, σείοντας συθέµελα όποιο ψήγµα, όποιο λιθαράκι δηµοκρατίας και διαφάνειας έχει κατορθώσει και έχει καταφέρει να
παραµείνει όρθιο από τον οδοστρωτήρα ολιγαρχία - µέσα µαζικής εξαπάτησης - «Μητσοτάκης Α.Ε.».
Ακριβώς και αυτή η σηµασία µας έκανε ως ΜέΡΑ25 να ταχθούµε θετικά από την πρώτη στιγµή απέναντι στην πρόταση του
ΣΥΡΙΖΑ την οποία και θα υπερψηφίσουµε. Όµως, θα πρέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να είµαστε ειλικρινείς απέναντι στους
πολίτες, απέναντι σε αυτούς που εκπροσωπούµε σ’ αυτή εδώ την
Αίθουσα, τους συµπολίτες µας που παρακολουθούν τη σηµερινή
συζήτηση ή θα ενηµερωθούν γι’ αυτή κατά τη διάρκεια της
µέρας.
Θα πρέπει να είµαστε ειλικρινείς και να παραδεχτούµε πως επιτρέψτε µου τη χρήση του όρου, είναι αστείο, αν καταφέρουµε
να ξεπεράσουµε την τραγικότητα που κρύβει η υπαρκτή πραγµατικότητα- η Βουλή συνεδριάζει δήθεν στο πλαίσιο της δηµοκρατικής νοµιµότητας, όταν το τρίγωνο «Μητσοτάκης Α.Ε.» µέσα µαζικής εξαπάτησης - εταιρείες δηµοσκοπήσεων έχουν εν
τοις πράγµασι ακυρώσει κάθε πλαίσιο δηµοκρατικής νοµιµότητας.
Ως ΜέΡΑ25 είµαστε υπέρ της διερεύνησης από τη Βουλή κάθε
µείζονος πολιτικού ζητήµατος, εφόσον, βέβαια, η ποινική δίωξη
πολιτικών προσώπων φύγει από τη Βουλή και ανατεθεί στο νέο
σώµα που εµείς προτείνουµε να συσταθεί, το σώµα δίωξης πολιτικού και µεγαλοεπιχειρηµατικού εγκλήµατος.
Με κάθε ευκαιρία αντιτασσόµαστε και καταδεικνύουµε την
ανάγκη να µπει ένα τέλος, να πάψει η διασάλευση της διάκρισης
των εξουσιών µε τους Βουλευτές να αναλαµβάνουν τον ρόλο δικαστή και ανακριτή, έναν ρόλο που δεν πρέπει και δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να παίζουν εκλεγµένοι εκπρόσωποι του
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ελληνικού λαού. Θα πρέπει να αφήσουµε τη δικαιοσύνη στη δικαστική εξουσία και τη νοµοθετική στη νοµοθετική.
Επίσης, οφείλω, δοθείσης της παρούσας ευκαιρίας, να επαναλάβω πως στο πλαίσιο της διερεύνησης σηµαντικών πολιτικών
ζητηµάτων, ζητάµε -και συνεχίζουµε να το κάνουµε µετ’ επιτάσεως- να ανοίξει ο φάκελος των µνηµονίων, όπως παλαιότερα η
Βουλή άνοιξε τον «φάκελο της Κύπρου».
Ναι, λοιπόν, να ανοίξει ο φάκελος των µέσων µαζικής εξαπάτησης, τα οποία, προφανώς, χρησιµοποιούν και στηµένες δηµοσκοπήσεις για να εξαπατούν. Όµως, την ίδια στιγµή δεν µπορεί
και δεν πρέπει κανείς να παραβλέπει -τουλάχιστον εµείς ως
ΜέΡΑ25 δεν το κάνουµε- πως η ρίζα του κακού δεν είναι άλλη
παρά το γεγονός ότι το πολιτικό σύστηµα Νέας Δηµοκρατίας,
ΣΥΡΙΖΑ, το πολιτικό σύστηµα όλων των κοµµάτων του µνηµονιακού τόξου, έχει επιτρέψει στα αρπακτικά αυτής της χώρας να µονοπωλούν την ιδιοκτησία των µέσων µαζικής επικοινωνίας,
κάνοντάς τα µέσα µαζικής εξαπάτησης, γιατί πλέον δεν είναι ενηµέρωση αυτή που προσφέρουν, είναι εξαπάτηση, χειραγώγηση
και καθοδήγηση µε τον χειρότερο τρόπο της κοινής γνώµης.
Εξάλλου, στη φύση των αρπακτικών είναι να χρησιµοποιούν τα
µέσα για να εξαπατούν -όπως προείπα- τους πολίτες αλλά και να
αποκρύπτουν τα εγκλήµατά τους εναντίον αυτών.
Είναι σοφό, λοιπόν, να περιµένει κανείς πως τα µέσα αυτά, µε
αυτή τη στόχευση και µε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, θα πληρώσουν για να έχουν αντικειµενικές
δηµοσκοπήσεις; Ακριβώς το αντίθετο θα έλεγα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Είναι εξαιρετικά κουτό και αφελές. Και φρονώ ότι
κανείς δεν κάνει το λάθος αυτό.
Με στόχο, λοιπόν, να καταπολεµηθεί η σαπίλα των µέσων µαζικής εξαπάτησης και να περιοριστεί η δράση των αρπακτικών
και της ολιγαρχίας, το ΜέΡΑ25 έχει καταθέσει µια ολοκληρωµένη
πρόταση για την κοινωνικοποίηση των µέσων. Φυσικά, είναι µια
πρόταση που δεν θα ακουστεί ούτε θα γραφτεί σε κανένα
µπλογκ από τα καλοταϊσµένα της λίστας Πέτσα, που δεν θα περάσει ούτε καν στα ψιλά µιας εφηµερίδας.
Γι’ αυτό και πάγια θέση µας παραµένει η άποψη πως αν δεν
κοινωνικοποιηθούν τα µέσα, αν δεν περάσει η ιδιοκτησία τους
από την ολιγαρχία στον δήµο, αυτά θα συνεχίσουν να εξαπατούν
-όχι µόνο µε πλαστές δηµοσκοπήσεις- θα συνεχίσουν να παραπλανούν και να κατευθύνουν την κοινή γνώµη. Και αυτό είναι κάτι
που καµµία εξεταστική επιτροπή της Βουλής -όσες κι αν γίνουν,
όσες κι αν κάνουµε- δεν θα µπορέσει να το θεραπεύσει και να το
διορθώσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δηµοκράτες γενικότερα και
η Αριστερά πιο συγκεκριµένα, δεν έχουµε κανέναν λόγο να ασχολούµαστε -και δεν θα έπρεπε καν να το κάνουµε- µε δηµοσκοπήσεις οι οποίες δεν µπορεί ποτέ να είναι αντικειµενικές. Κι αυτό
συµβαίνει γιατί οι ερωτήσεις τους αυτές καθαυτές, καθώς και οι
επιλογές απάντησης που θέτουν στους πολίτες, δεν είναι και δεν
θα είναι ποτέ, µα ποτέ ουδέτερες. Ερώτηση - ερώτηση, επιλογή
- επιλογή ενισχύουν συστηµατικά την κυρίαρχη ιδεολογία, κατευθύνοντας, τελικά, προς το δικό τους στόχο τις απαντήσεις και,
φυσικά, τα τελικά αποτελέσµατα και τα ευρήµατα. Κάθε µία από
τις δηµοσκοπήσεις αυτές αποσπούν τους πολίτες από τη δράση
και την αυτοοργάνωση, µετατρέποντας την πολιτική σε πεδίο
προβλέψεων αντί για πεδίο δράσης, ενισχύοντας τη θέση των
µέσων, αποδυναµώνοντας την ίδια στιγµή τους πολίτες, το δήµο,
αλλά και την ίδια τη δηµοκρατία.
Εξάλλου, οι κατευθυνόµενες δηµοσκοπήσεις δεν είναι κάτι καινούργιο. Δεν πέφτει κανείς εξ ηµών, ούτε εκ των συµπολιτών
µας, από τα σύννεφα, ακούγοντας µια συζήτηση περί αυτών. Διαχρονικά οι εταιρείες δηµοσκοπήσεων χρησιµοποιήθηκαν από
τους κατέχοντες την εξουσία για να αποπροσανατολίσουν, να
δηµιουργήσουν κλίµα και να δώσουν γραµµή. Ας µην ξεχνάµε τα
exit polls πριν την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων κάθε εκλογικής αναµέτρησης ή τα ευρήµατα των δηµοσκοπήσεων όσο πλησιάζουµε στις εκλογές, τα οποία ανάλογα µε το ποια παράταξη
κυβερνά, κατευθύνουν την κοινή γνώµη, παρουσιάζοντας τα αντίστοιχα ευρήµατα.
Βέβαια, θυµόµαστε όλοι µας πόσο, τελικά, απέχουν σε όλες
αυτές τις εκλογικές αναµετρήσεις τα τελικά αποτελέσµατα από
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αυτά που βλέπαµε να παρουσιάζονται γύρω στις 18.00’ ή 19.00’,
λίγο πριν ή µόλις κλείσουν οι κάλπες, µε τα σχετικά exit polls.
Σε κάθε περίπτωση, δεν παραβλέπει κανείς την κυρίαρχη
άποψη πως ένας δηµοσκόπος θα δώσει το αποτέλεσµα που θα
του ζητήσει αυτός που θα πληρώσει τη δηµοσκόπηση αρκεί να
θέσει τις ερωτήσεις και το πλαίσιο των απαντήσεων µε τέτοιο
τρόπο ώστε να λειτουργήσει, τελικά, υπέρ του.
Θα κλείσω, επαναλαµβάνοντας πως στηρίζουµε την πρόταση
για την εξεταστική που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουµε να ανοίξει
ο φάκελος των µέσων µαζικής εξαπάτησης στη Βουλή. Όµως,
για να λυθεί το πρόβληµα, για να υπάρξει ελπίδα δηµοκρατικής
ενηµέρωσης, για να µη βλέπουµε την καθηµερινή καταστρατήγηση του πλουραλισµού σε όλα τα µέσα, απαιτείται η κατάργηση
του σηµερινού ιδιοκτησιακού καθεστώτος των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης και η άµεση κοινωνικοποίηση τους.
Εµείς είµαστε εδώ, είµαστε έτοιµοι για τη διεξαγωγή και αυτής
της συζήτησης και έχουµε καταθέσει τις προτάσεις µας εδώ και
καιρό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλων των κοµµάτων εσείς
είστε έτοιµοι να κάνουµε µια τέτοια συζήτηση; Αν ναι, ας την ξεκινήσουµε σήµερα, γιατί έχουµε ήδη καθυστερήσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Μπακαδήµα και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και
Γενικός Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο
κ. Δηµήτρης Κουτσούµπας.
Αµέσως µετά -για να είστε ενηµερωµένοι- έχει ζητήσει τον
λόγο ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος και στη
συνέχεια -µέχρι τώρα τουλάχιστον- ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Σκανδαλίδης, εκτός εάν προκύψει αίτηµα Αρχηγού κόµµατος, οπότε τότε ο κ. Σκανδαλίδης
θα πάει παραπίσω.
Κύριε Κουτσούµπα, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Παρά το γεγονός, κύριε Πρόεδρε, ότι είµαστε εν µέσω µιας τραγικής κατάστασης µε τα καθηµερινά ρεκόρ κρουσµάτων και µε
την κατάρρευση του δηµόσιου συστήµατος υγείας, δεν υποτιµάµε κανένα ζήτηµα, µικρό ή µεγαλύτερο, ούτε τη σηµερινή, βέβαια, συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Το
αντίθετο, αξιοποιούµε κάθε δυνατότητα, ακόµη και όταν πρόκειται να ασχοληθούµε µε θέµατα που εσείς επιλέγετε, κύριοι της
Κυβέρνησης και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, για να στήσετε
ακόµα έναν καβγά, έναν αποπροσανατολιστικό και αποκρουστικό
καβγά που στην καλύτερη περίπτωση προκαλεί τον λαό που δοκιµάζεται από αυτό το νέο κύµα πανδηµίας, το οποίο φαίνεται να
είναι πιο φονικό από όσο το πρώτο και το δεύτερο µαζί.
Δεν υπάρχει καµµία δικαιολογία, γιατί δεν είµαστε στην αρχή
αυτής της περιπέτειας ούτε, φυσικά, στο τέλος της. Μετράµε
ήδη είκοσι µήνες από την έναρξη της πανδηµίας και γύρω από
αυτό το ζήτηµα έχει συσσωρευτεί και επιστηµονική γνώση και
εµπειρία. Παρ’ όλα αυτά, βρισκόµαστε σε χειρότερη θέση. Δεν
είναι υπερβολή να πούµε πως ειδικά στη βόρεια Ελλάδα, σε όλες
τις περιοχές από τη Λαµία και πάνω, η κατάσταση σάς έχει ξεφύγει και προς τα κάτω, στην υπόλοιπη χώρα, η κατάσταση χειροτερεύει.
Δεν το λέµε εµείς. Το λένε καθηµερινά τα ρεκόρ, που σπάνε
το ένα µετά το άλλο. Το φωνάζουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι
οποίοι παρά το ότι έχουν εξαντληθεί, συνεχίζουν να δίνουν µια
τιτάνια µάχη για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Όµως, εσείς το
βιολί σας. Επιµένετε να µιλάτε για πανδηµία ανεµβολίαστων,
παρ’ ότι το σωστό είναι να µιλάµε για πανδηµία νόσησης των
ανεµβολίαστων, γιατί και οι εµβολιασµένοι µπορεί να κολλήσουν,
αλλά µόνο ή κυρίως οι ανεµβολίαστοι νοσούν βαριά και κινδυνεύει η ζωή τους.
Αλλά το λέτε έτσι γιατί σας βολεύει να κρύβετε την ευθύνη σας
για το χαµηλό ποσοστό εµβολιασµένων αφού οφείλεται και σε
δικές σας ανεπάρκειες και παλινωδίες. Σας βολεύει να επικεντρώνετε µόνο σε ένα µέτρο αντιµετώπισης της πανδηµίας, σηµαντικό φυσικά αναµφίβολα, αναµασώντας όµως τη γνωστή
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καραµέλα της ατοµικής ευθύνης, για να µένουν στο απυρόβλητο
όλες οι υπόλοιπες ευθύνες σας.
Γιατί αν είχατε ακούσει το ΚΚΕ από την πρώτη στιγµή ή έστω
και αργότερα, γιατί ποτέ δεν είναι αργά, τα πράγµατα θα ήταν,
πιστεύουµε, εµφανώς καλύτερα. Φτάνετε µάλιστα στο σηµείο να
λέτε µε περίσσιο θράσος, µε κυνισµό καλύτερα, ότι γιατροί θα
αναγκαστούν να επιλέξουν ποιος ασθενής θα διασωληνωθεί.
Πρόκειται για οµολογία ότι η πολιτική σας στην υγεία, πολιτική
εµπορευµατοποίησης που όλοι σας την ακολουθήσατε, έχει χρεοκοπήσει γιατί αυτή ευθύνεται για τα χάλια των δηµόσιων νοσοκοµείων.
Αν η πανδηµία εξελίσσεται σε Λερναία Ύδρα, όπως είπε πρόσφατα ο κ. Μητσοτάκης, αυτό συµβαίνει γιατί η Κυβέρνησή σας
εξακολουθεί να µην παίρνει κανένα µέτρο για τη στήριξη του δηµόσιου συστήµατος υγείας, που έχει ξαναφρακάρει, µε αναγκαίες προσλήψεις βέβαια προσωπικού που χρειάζονται και µε
έκτακτη χρηµατοδότηση.
Γιατί η Κυβέρνησή σας ακόµα και τώρα που το δηµόσιο σύστηµα δοκιµάζεται αρνείται να προχωρήσει στην επίταξη των µεγάλων ιδιωτικών µονάδων υγείας, οι οποίες εξακολουθούν να
θησαυρίζουν, εκµεταλλευόµενες τα κενά του δηµόσιου συστήµατος. Για να µην πω πόσα εκατοµµύρια ευρώ εισπράττουν καθηµερινά τα διάφορα διαγνωστικά για τα rapid test ενώ αυτά θα
έπρεπε να ήταν δωρεάν και για όλους σε κάθε χώρο δουλειάς
και µε ευθύνη των επιχειρήσεων.
Αν η πανδηµία εξελίσσεται σε Λερναία Ύδρα είναι γιατί η Κυβέρνησή σας δεν πήρε κανένα µέτρο προστασίας και µείωσης
του κινδύνου σε χώρους µεγάλης διασποράς, όπως είναι τα µέσα
µαζικής µεταφοράς, όπως είναι τα σχολεία, οι σχολές και οι µεγάλοι χώροι δουλειάς. Μάλιστα εν µέσω πανδηµίας στα σχολεία
προχωρήσατε και σε συγχωνεύσεις τµηµάτων ενώ την ίδια
στιγµή για µικροκοµµατικούς λόγους αφήνετε εκτός µέτρων και
ουσιαστικών περιορισµών και τις εκκλησίες.
Γιατί η Κυβέρνησή σας δεν οργάνωσε µια επιστηµονικά τεκµηριωµένη ενηµερωτική εκστρατεία. Και όταν µιλάµε για σοβαρή
ενηµερωτική εκστρατεία για τον εµβολιασµό δεν εννοούµε απλά
µια διαφηµιστική καµπάνια, όπως αυτή µε τις λίστες Πέτσα, που
συζητάµε, αλλά µια ενηµερωτική εκστρατεία που θα ακουµπά και
στις δοµές της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, θα ακουµπά,
δηλαδή, σε κέντρα υγείας, σε πολυϊατρεία, αποκεντρωµένα ιατρεία, τα οποία µε σύγχρονες υποδοµές και όλο το απαραίτητο
προσωπικό θα διασυνδέονται µε την οικογένεια, τα σχολεία, τις
σχολές, τους βρεφονηπιακούς σταθµούς, τους τόπους δουλειάς,
τους τόπους άθλησης, τα γηροκοµεία, άλλα ιδρύµατα που τυχόν
υπάρχουν.
Όλα αυτά δηλαδή που κάνει το ΚΚΕ όχι µόνο σε φορείς,
δοµές, χώρους όπου το ίδιο έχει την ευθύνη, αλλά παντού από
το πρωί µέχρι το βράδυ εδώ και πάρα πολύ καιρό µε καµπάνιες
ενηµέρωσης, πρωτοβουλίες, παρεµβάσεις ακόµα και επίλυση
προβληµάτων που παρουσιάζονται στους συνανθρώπους µας.
Είναι ζητήµατα βέβαια που δεν προβάλλονται ούτε από τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης.
Η κυβέρνησή σας έχει κλείσει τα αυτιά, δεν αξιοποιεί τις προτάσεις των υγειονοµικών και των συλλόγων τους. Δεν έχει επεξεργαστεί ένα καθολικό πρόγραµµα δηµόσιου δωρεάν
εµβολιασµού µε όλα τα αποτελεσµατικά και ασφαλή εµβόλια, µε
αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων φαρµάκων, µε δωρεάν πλήρη
προληπτικό ιατρικό έλεγχο πριν τον εµβολιασµό, µε εφαρµογή
της φαρµακοεπαγρύπνησης, µε σταθερή παρακολούθηση των
εµβολιασµένων για έγκαιρη παρέµβαση σε τυχόν παρενέργειες,
µε επιστηµονική καταγραφή των αποτελεσµάτων του εµβολιασµού, µε µια εµβολιαστική εκστρατεία µε ευθύνη του κράτους,
εξαντλητική ενηµέρωση και απαντήσεις σε ερωτήµατα µε ουσιαστική και προσωποποιηµένη ενηµέρωση του ελληνικού λαού.
Πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση µε τον εµβολιασµό,
αν για παράδειγµα ο θεσµός του οικογενειακού γιατρού ως βασικό στοιχείο στη σύνθεση του επιστηµονικού προσωπικού των
κέντρων υγείας είχε ουσιαστικό ρόλο; Αλλά αυτά, θα µας πουν
κάποιοι, δεν γίνονται. Αυτά είναι µαξιµαλιστικά. Προφανώς ό,τι
αφορά σύγχρονες ανάγκες του λαού είναι ουτοπικό και ανέφικτο. Γιατί εφικτό για σας είναι µόνο ότι συµφέρει τα συµφέροντα
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του ιδιωτικού κεφαλαίου στον τοµέα της υγείας, όπως άλλωστε
και σε άλλους τοµείς.
Κυρίες και κύριοι, για να έρθω πιο συγκεκριµένα και στο θέµα
της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τα µέσα ενηµέρωσης
-όλα συσχετίζονται βέβαια µεταξύ τους- εµείς, όπως έχουµε ήδη
πει, θα ψηφίσουµε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως έχουµε αυταπάτες ότι µπορεί να προκύψει κάτι θετικό από αυτή.
Και δεν έχουµε αυταπάτες γιατί εκτός όλων των άλλων θυµόµαστε πολύ καλά και την τύχη που είχε η τροπολογία του ΚΚΕ
πριν ενάµιση χρόνο, η οποία αντιµετώπιζε αρκετά από τα θέµατα
που θέτει η πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σήµερα. Τι προέβλεπε σε γενικές γραµµές η τροπολογία µας; Προέβλεπε τη δωρεάν προβολή µηνυµάτων υποχρεωτικά σε όλα τα
µέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά, όταν τα µηνύµατα αυτά σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία, την πλήρη διαφάνεια σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις, αλλά και την έρευνα για το πού ξοδεύτηκαν τα χρήµατα του ελληνικού λαού τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια
στο πλαίσιο της κρατικής διαφήµισης.
Θέλετε να σας θυµίσω ποια ήταν η στάση σας απέναντι στην
τροπολογία του ΚΚΕ, δηλαδή ποια ήταν η στάση της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία τάχα θέλει έλεγχο των προηγούµενων ετών, αλλά και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζητάει
έλεγχο για τη λίστα; Την απορρίψατε και εσείς της Νέας Δηµοκρατίας και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και µάλιστα δύο φορές.
Γιατί; Γιατί προφανώς κανέναν σας δεν βόλευε µια τροπολογία
µε ένα τέτοιο ακριβώς περιεχόµενο. Γιατί όλοι σας θέλετε να
συντηρείτε αυτή την κατάσταση. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν
αδιαφανή µηχανισµό σχέσεων και διαπλοκής συνολικά µε τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή µε ένα µέρος αυτών. Και όλοι σας
έχετε ανάγκη έναν τέτοιου είδους µηχανισµό χειραγώγησης του
ελληνικού λαού, έναν µηχανισµό µε αποστολή να εξωραΐζει την
αντιλαϊκή πολιτική σας.
Βέβαια δεν θεωρούµε ότι ένα τέτοιο ζήτηµα λύνεται µε κάποιες νοµοθετικές ρυθµίσεις, αλλά ακόµα και αυτές τις αρνείστε.
Δεν λύνεται ουσιαστικά και στην έκταση που πρέπει γιατί το ζήτηµα είναι πολύ βαθύτερο και έχει να κάνει µε τη σύµφυση των
κυβερνήσεων, του ίδιου του κράτους µε τα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα ανάµεσα τους και τα διάφορα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης.
Ζητάτε να εξεταστούν τα κριτήρια µε τα οποία δόθηκαν 42
εκατοµµύρια ευρώ σε µέσα ενηµέρωσης, οι γνωστές λίστες
Πέτσα, για τις διαφηµιστικές καµπάνιες για την πανδηµία. Συµφωνούµε, να εξεταστούν. Όµως τελικά η εκάστοτε κυβερνητική
πολιτική από µόνη της είναι µία λίστα Πέτσα µε την έννοια όχι
µόνο της σταθερής και πολλές φορές προκλητικής χρηµατοδότησης, αλλά και των προνοµίων που απολαµβάνουν µεγάλες επιχειρήσεις ανάµεσά τους και επιχειρήσεις των µέσων
ενηµέρωσης.
Για παράδειγµα ανεξάρτητα από το νόµιµο ή το παράνοµο του
πράγµατος ήταν ή δεν ήταν πρόκληση εν µέσω πανδηµίας µε τα
νοσοκοµεία να έχουν γονατίσει λόγω ελλείψεων, µε τον κόσµο
να στοιβάζεται στα µέσα µεταφοράς λόγω υποχρηµατοδότησης
και τόσα άλλα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να χαρίζει
στους καναλάρχες µια ολόκληρη δόση από αυτή που έπρεπε να
καταβάλουν για τις άδειες;
Ήταν ή δεν ήταν πρόκληση η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας στην αρχή της πανδηµίας µε τον νόµο για την ενοικίαση υπηρεσιών υγείας σε ιδιωτικές κλινικές, που είχε µάλιστα το θράσος
να τη βαφτίζει και επίταξη, να αυξάνει το ποσό που έπρεπε να
καταβάλει το κράτος σε ιδιώτες επιχειρηµατίες;
Είναι ή δεν είναι πρόκληση, για παράδειγµα, ότι οι πόροι του
Ταµείου Ανάκαµψης θα κατευθυνθούν κυρίως στους µεγάλους
οµίλους της λεγόµενης πράσινης και ψηφιακής µετάβασης;
Μη µας προκαλείτε, όµως και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, που ανακαλύψατε ξαφνικά πράξεις χειραγώγησης της κοινής γνώµης, λες
και πρόκειται για αποκλειστικό προνόµιο της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας. Όλες, µα όλες, οι µέχρι σήµερα κυβερνήσεις
στην περίοδο της διακυβέρνησής τους επιδίδονται σε αυτή την
πρακτική. Στην προσπάθεια, δηλαδή, να εξωραΐσουν την αντιλαϊκή πολιτική τους, αξιοποιώντας κατά καιρούς διάφορα µέσα,
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όπως είναι και οι δηµοσκοπήσεις και µάλιστα, ορισµένες βγάζουν
και µάτι. Πώς αλλιώς θα παραπλανήσουν, θα παγιδέψουν, θα ενσωµατώσουν εργατικές, λαϊκές δυνάµεις, αν δεν αξιοποιήσουν
και διάφορα χρήσιµα, διαχρονικά για τον σκοπό αυτό, εργαλεία;
Δεν χρειάζεται να πάµε και πολύ µακριά. Δεν ήταν πράξη χειραγώγησης της κοινής γνώµης η ενιαία, πανοµοιότυπη, σχεδόν,
προβολή την περίοδο εκείνη ότι όλοι σας ψηφίζατε τα µνηµόνια
στο όνοµα, δήθεν, της σωτηρίας του λαού µας; Το γεγονός ότι
τις συµφωνίες µε τις ΗΠΑ και τη Γαλλία όλοι σας τις ονοµάσατε
αµυντικές, ενώ είναι, καραµπινάτα, επιθετικές; Αφού µετατρέπουν τη χώρα σε πολεµικό ορµητήριο, τι ήταν; Το ότι ισχυριζόσασταν ο ένας σε συνέχεια του άλλου, στο όνοµα τού ότι δήθεν
θα σώσετε τις συντάξεις των επόµενων γενεών, την ίδια ώρα που
διαλύατε την κοινωνική ασφάλιση, τι ήταν; Ακόµη και την έννοια
της προόδου τη φέρατε στα µέτρα της πολιτικής σας, που µας
γυρίζει δεκαετίες πίσω αφαιρώντας βασικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, αντί να προχωράµε µπροστά στην κατεύθυνση ικανοποίησης των σύγχρονων, των σηµερινών αναγκών.
Πού φτάσαµε; Να λέει ο Πρωθυπουργός πως η πολιτική της
Κυβέρνησής του, δηλαδή, η πολιτική που εξασφαλίζει κέρδη και
προνόµια σε λίγους, θυσιάζοντας τα εργατικά, λαϊκά δικαιώµατα,
είναι προοδευτική.
Τι είναι όλα αυτά; Δεν είναι πράξεις χειραγώγησης; Για να µην
αναφέρω αυτά που δεν λέγονται, γιατί δεν προβάλλονται, όπως
η πρόσφατη είδηση του θανάτου ενός εργάτη την ώρα της δουλειάς, είδηση που απουσίασε από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
είτε παρουσιάστηκε, όπως ήθελε, η συγκεκριµένη εταιρεία.
Και µιας και αναφέροµαι σε αυτό, να κάνω και µία παρένθεση.
Όντως, πολλά και διάφορα ακούγονται και λέγονται στο λιµάνι
του Πειραιά το τελευταίο διάστηµα.
Όπως αποκαλύπτει ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» σήµερα, γίνονται εγκρίσεις προσλήψεων από πολιτικά γραφεία, για κάποιους που κάνουν κουµάντο, επίσης, στο ποιος θα µπει στη δουλειά, για
εµπλοκή πολιτικών προσώπων, ακόµη και την υποχρεωτική εγγραφή σε ένα εργοδοτικό σωµατείο, ως προϋπόθεση για την
πρόσληψη.
Μάλιστα, όπως καταγγέλλουν υπεύθυνα οι εργαζόµενοι, διακρίνουν γύρω τους και κοντά τους κοµµατάρχες και οικογενειοκρατία, ότι πλέον, δεν υπάρχει πλέον µόνο ο «δρόµος του
µεταξιού», υπάρχει και ο «δρόµος του λιµανιού» που ξεκινάει από
την Κουντουριώτου στον Πειραιά και φτάνει µέχρι το ΣΕΜΠΟ.
Και όντως, η καταγγελία κεντρίζει το ενδιαφέρον, αφού στην
Κουντουριώτου στεγάζεται το γραφείο του Υφυπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Κώστα Κατσαφάδου. Και αν ακολουθήσουµε τη
διαδροµή της διαπλοκής που γράφεται στον Τύπο, βλέπουµε
όλως συµπτωµατικώς ότι operator manager στον σταθµό εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά, στον «ΣΕΠ Α.Ε.», είναι κάποιος ονόµατι Νίκος Κατσαφάδος, ενώ διευθυντής προσωπικού στη
θυγατρική της «COSCO DPORT» είναι, επίσης, κάποιος Μιχάλης
Κατσαφάδος. Και επειδή, στο λιµάνι, λένε οι αποστάσεις είναι µεγάλες και πρέπει να φροντίσουν να υπάρχει και κάποιος καλός
και γνωστός εκπαιδευτής οδηγών για να τους πηγαίνει, ξανά,
όλως τυχαίως και αυτός ονοµάζεται Νίκος Κατσαφάδος. Και οι
συµπτώσεις δεν σταµατούν εδώ. Γιατί ένα άλλο αυτοκίνητο που
κυκλοφορεί µέσα εκεί στους χώρους δουλειάς, υποτίθεται για
ελέγχους ασφαλείας του λιµανιού, αλλά στην πραγµατικότητα
για να κάνει κατήχηση σε εργαζόµενους, για να προστατεύουν
την εταιρεία τους, να µη διεκδικούν κ.λπ., το οδηγεί ένας που
ονοµάζεται Θεόδωρος Κατσαφάδος.
(Γέλωτες - χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ιδιαίτερα, µετά τον επιτυχηµένο απεργιακό αγώνα, εκεί γίνονται πράγµατα και θαύµατα. Τα συµπεράσµατα όλα δικά σας.
Καταθέτω για τα Πρακτικά και τα σχετικά δηµοσιεύµατα µε τα
στοιχεία, για να ελέγξετε και κάποια στιγµή να µας απαντήσετε
για τις συνωνυµίες, γιατί πολλοί Κατσαφάδοι µαζεύονται εκεί.
Τέλος η παρένθεση.
(Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος
Κουτσούµπας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Βλέπετε, η διαπλοκή έχει πάρα πολλούς δρόµους. Εκτός από
λεωφόρους έχει και στενά µονοπάτια και συνδέεται µε χίλια νήµατα µε την εξουσία, το κράτος και τους µηχανισµούς του και
αυτά δυστυχώς συµβαίνουν και µε όλες τις Κυβερνήσεις, για να
µη µιλήσω ξανά για την απουσία προβολής της δραστηριότητας
των θέσεων του ΚΚΕ που ορισµένες φορές φτάνει στα όρια της
λογοκρισίας.
Βέβαια, είναι τουλάχιστον υποκρισία να υποστηρίζει κανείς
πως το δικαίωµα του λαού στην αντικειµενική ενηµέρωση µπορεί
να διασφαλιστεί απόλυτα όσο τα µέσα ενηµέρωσης βρίσκονται
στην ιδιοκτησία µεγάλων ιδιωτικών συµφερόντων. Αλλά το καθεστώς ιδιοκτησίας, τα µεγάλα πορτοφόλια που είχε πει και ένας
Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα ακουµπάει κανείς. Ούτε εκείνος
που τα έλεγε, δηλαδή, τα ακούµπησε καθόλου. Οπότε, αυτά τα
περί χειραγώγησης της κοινής γνώµης, λες και προετοιµάζεστε
να γράψετε έκθεση ιδεών στις πανελλήνιες ή στο γυµνάσιο, προσέξτε πως το πετάτε, γιατί ράµµατα υπάρχουν για όλων τη γούνα
σας. Ολόκληρη η δήθεν αριστερή διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν
ήταν απλά µια πράξη χειραγώγησης της κοινής γνώµης, ήταν
κάτι πολύ χειρότερο. Ήταν µια ακόµη ελεεινή πράξη χειραγώγησης όλων όσων αντιστάθηκαν τα προηγούµενα χρόνια µε ειλικρίνεια, βγήκαν στους δρόµους ενάντια στα µνηµόνια, ενάντια στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τους περίφηµους συµµάχους σας.
Κυρίες και κύριοι, θα ψηφίσουµε την πρόταση για την εξεταστική που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτά τα περί δηµόσιας ενηµέρωσης, η οποία είναι κοινωνικό αγαθό και αντικειµενικότητα
των µέσων ενηµέρωσης ως προϋπόθεση της δηµοκρατίας που
λέτε στην πρότασή σας, όταν µάλιστα κουµάντο στην ενηµέρωση
κάνουν συγκεκριµένα αφεντικά, µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα, δεν πείθουν ούτε τα µικρά παιδιά. Αλλά, πού θα πάει; Ο
λαός θα καταλάβει αργά ή γρήγορα ότι µια του κλέφτη, δυο του
κλέφτη, τρεις και την κακή του µέρα.
Όσο πιο γρήγορα το καταλάβει, τόσο το καλύτερο για τον ίδιο
και την πατρίδα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Κουτσούµπα.
Αφού τακτοποιηθεί το Βήµα υγειονοµικά, τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης, ο κ.
Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κύριε Γενικέ Γραµµατέα του ΚΚΕ, µε αυτούς τους Κατσαφάδους µπερδευτήκαµε και εµείς τώρα. Η Ελληνική Λύση
προτείνει αλλαγή του ονόµατος του λιµένος Πειραιώς σε Port
Katsafados ή σε λιµένα Κατσαφάδο.
Πραγµατικά, απίστευτα και όµως ελληνικά! Αν βέβαια ισχύουν
αυτά που λέει ο κύριος Γραµµατέας που πιστεύω ότι ισχύουν,
είναι η ελληνική πραγµατικότητα.
Κύριε Υπουργέ, αν και περίµενα να είναι σήµερα µαζί µας ο
Πρωθυπουργός της χώρας, γιατί είναι µείζον θέµα αυτό που συζητάµε, θα µπορούσαµε να την κάνουµε την άλλη εβδοµάδα
αυτή την κουβέντα, αφήστε το τώρα αυτό. Μάλλον θέλετε να µην
υποστεί τη βάσανο της κριτικής ο κύριος Πρωθυπουργός. Το αντιλαµβάνοµαι, πολιτική θέση είναι και αυτή, αλλά έτσι και αλλιώς
έχετε µια εχθροπάθεια σε σχέση µε τις εξεταστικές επιτροπές.
Είστε εχθροπαθής ως Νέα Δηµοκρατία µε τις εξεταστικές επιτροπές.
Γιατί το λέω αυτό. Σας κάναµε πρόταση εξεταστικής για την
προδοτική συµφωνία των Σκοπίων, δεν τη φέρατε ποτέ. Σας κάναµε για το Μάτι, δεν τη φέρατε ποτέ. Σας κάναµε για τα 100 δισεκατοµµύρια του Βαρουφάκη που έλεγαν οι δικοί σας, κύριε
Γεραπετρίτη, Βουλευτές και Υπουργοί στα κανάλια, δεν φέρατε
ποτέ µια εξεταστική. Ποια είναι η σύµπτωση σε όλες αυτές τις
εξεταστικές επιτροπές; Ξέρετε; Ότι όλες αφορούν τον ΣΥΡΙΖΑ
που θα συγκυβερνήσετε και φαίνεται. Σύµπτωσις. Τρεις εξεταστικές για τον ΣΥΡΙΖΑ για να τον στριµώξετε, να τον εγκαλέσουµε γιατί εσείς τα καταγγέλλατε προεκλογικά όλα αυτά,
µετεκλογικά, κύριε Γεραπετρίτη, ουδέν νεώτερον. Και βέβαια, θα
πάµε και στις παραγραφές αν γίνουν και εκλογές και τελείωσε
το παραµύθι.
Εν πάση περιπτώσει, εµείς, κύριε Γεραπετρίτη, κύριε Υπουργέ,
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θέλουµε να προσφέρουµε στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Η Ελληνική
Λύση θέλει να ενηµερώσει τον ελληνικό λαό. Η Ελληνική Λύση
διαφέρει ως κοµµατικός οργανισµός. Ως ένα κίνηµα Ελλήνων πατριωτών δεν σχολιάζει ποτέ το αποτέλεσµα. Άκουσα προσεκτικά
όλους τους οµιλητές. Όλοι µίλησαν για το αποτέλεσµα. Εµείς
ψάχνουµε να βρούµε πάντοτε το αίτιο, γιατί αν θέλεις να θεραπεύσεις ένα πρόβληµα, ψάχνεις το αίτιο και θεραπεύεις αυτό. Η
οµιλία, λοιπόν, του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης θα είναι αυτή
καθαυτή για το αίτιο του προβλήµατος και όχι για το αποτέλεσµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Κύριε Γεραπετρίτη, πραγµατικά είναι αξιοθαύµαστη η οµοιοµορφία των µέσων µαζικής ενηµερώσεως, µια οµοιοµορφία σε
σχέση µε την κυβερνητική πολιτική. Είναι κάθετα δοµηµένος ο
τηλεοπτικός κόσµος, αλλά και ο έντυπος τύπος σε σχέση µε τη
Νέα Δηµοκρατία.
Θα πω, όµως, τι έλεγε ο Τσόµσκι γι’ αυτή την οµοιοµορφία των
µέσων ενηµερώσεως, κύριε Γεραπετρίτη, γιατί ξέρω ότι θαυµάζετε τον Νόαµ Τσόµσκι: «Κάθε δικτάτορας θαύµαζε την οµοιοµορφία και την υπακοή των µέσων ενηµερώσεως». Αυτό έλεγε
ο Τσόµσκι. Εδώ, όµως, ήλθαµε για να ενηµερώσουµε τον ελληνικό λαό, ήλθαµε να του εξηγήσουµε πώς η Νέα Δηµοκρατία πέτυχε σε δύο χρόνια να ελέγχει τα µέσα ενηµερώσεως. Για να
βρούµε το αποτέλεσµα –επαναλαµβάνω- πάµε στο αίτιο. Πώς
διαπλέκονται κυβερνήσεις -και η Νέα Δηµοκρατία σήµερα- µε τα
κανάλια; Χρήµατα απευθείας ως διαφήµιση. Πώς δίνονται; Γιατί
κανείς δεν µιλάει για το αυτονόητο, το πώς δίνονται τα λεφτά
στα κανάλια; Το έχει πει κανείς εδώ µέσα;
Να σας πω εγώ, κύριε Γεραπετρίτη, να µάθει και η Νέα Δηµοκρατία. Μέσω τραπεζών. Οι τράπεζες δίνουν διαφηµίσεις σε
sites, σε εφηµερίδες, σε κανάλια µε εντολή, παραίνεση, νουθεσία
της εκάστοτε κυβερνήσεως, κρατικών οργανισµών, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ,
ΔΕΠΑ, που η κυβέρνηση πάλι δίνει εντολή στους οργανισµούς
αυτούς να κάνουν διαφήµιση. ΕΣΠΑ. Πάλι η κυβέρνηση δίνει εντολή για να δίνει η διαφήµιση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μια παράκληση. Θα ήθελα να µην οχλαγωγείτε, κύριοι συνάδελφοι.
Χρήµατα στα sites καναλιών µε τους ίδιους τρόπους ακριβώς,
όχι µόνο σε εφηµερίδες, αλλά και στα sites, από δήµους, περιφέρειες που ανήκουν οι περισσότερες στη Νέα Δηµοκρατία,
σποτ, διαφηµιστικές καταχωρίσεις δίνονται πάλι έτσι.
Πώς διαπλέκονται, λοιπόν, οι της Νέας Δηµοκρατίας µε τα κανάλια; Θα σας το πω τώρα. Χρήµατα για έρευνες σε εταιρείες
δηµοσκοπήσεων δίδονται από τα κανάλια, πληρώνει η Κυβέρνηση και γίνονται οι δηµοσκοπήσεις για να µεταδοθούν από τα
κανάλια, ώστε να υπάρξει επιρροή του κόσµου, του ανθρώπου
που θα πάει να ψηφίσει. Οι καναλάρχες έχουν, όµως, και άλλες
επιχειρήσεις που κάνουν και άλλες δουλίτσες. Εκείνες οι δουλίτσες, λοιπόν, «ταΐζονται» µέσω του κράτους είτε από δηµόσια
έργα είτε από αναθέσεις για να µπορούν να «ταΐσουν» τα κανάλια
τους εκ των υστέρων, τα οποία θα «ταΐσουν» µε δηµοσκοπήσεις
και ποσοστά την Κυβέρνηση. Είναι απλά τα πράγµατα.
Εδώ, λοιπόν, να βρούµε πού είναι η παθογένεια. Επιχειρήσεις
που παίρνουν δηµόσια έργα πολλές φορές έχουν οι καναλάρχες.
Για να τα πάρουν, λοιπόν, οι συγκεκριµένοι επιχειρηµατίες-καναλάρχες, πρέπει να πείθονται για να διαφηµιστούν και να στηρίξουν την Κυβέρνηση.
Πάµε στις εφηµερίδες. Τα ίδια ισχύουν ακριβώς, µε καταχωρίσεις απ’ όλους τους προηγούµενους, µε διαφηµίσεις στα sites
εφηµερίδων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα συνεχίσω.
Θα κατέβω από το Βήµα. Ζητώ συγγνώµη, αλλά δεν µπορώ να
συνεχίσω. Παράκληση. Δεν το έχω κάνει αυτό ποτέ στο Κοινοβούλιο, όχι µόνο για οποιονδήποτε Πρόεδρο κόµµατος, αλλά
ούτε για Βουλευτή. Δεν γίνεται να ακούω οχλαγωγία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχει δίκιο ο Πρόεδρος. Παρακαλώ να µην οχλαγωγείτε για να είναι συγκεντρωµένος.
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Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Τράπεζες, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ κ.λπ.. Πώς διαπλέκονται
τώρα οι κυβερνήσεις, η Κυβέρνηση µε τους δηµοσιογράφους;
Έχουµε και αυτό το «νέο φρούτο» τώρα. Παθογένειες. Η δηµοσιογραφία κατήντησε υπαλληλική σχέση µε τον καναλάρχη, τον
εφηµεριδά και τον ιδιοκτήτη του site. Εκατοντάδες δηµοσιογράφοι που βγαίνουν σε πάνελ εργάζονται σε γραµµατείες Υπουργείων, σε γραφεία τύπου, σε γραφεία δήµων και περιφερειών.
Δηµοσιογράφοι έχουν δικά τους sites.
Θα δώσω ένα παράδειγµα. Φιλτάτη αλήθεια βέβαια, αλλά θα
την πω. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα συγκεκριµένος δηµοσιογράφος ο οποίος κάνει εκποµπή στο «MEGA» –εντάξει, δικαίωµά τουο οποίος έχει και site και το site του «ταΐστηκε» µε 700.000 ευρώ
και όλη µέρα τροµοκρατεί τον κόσµο από την εκποµπή του το
απόγευµα για την πανδηµία. Σύµπτωση, θα µου πείτε. Εγώ δεν
πιστεύω ότι ο άνθρωπος το κάνει γιατί δεν το πιστεύει. Το πιστεύει.
Και λέω: Είναι δυνατόν αυτοί οι δηµοσιογράφοι να είναι ταγµένοι στην ελευθερία του τύπου; Όχι. Άρα εφηµερίδες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, δηµοσιογράφοι, όλοι ανάβουν κερί στη Νέα
Δηµοκρατία. Το λέω για να το καταλάβετε, διότι αν δεν υπήρχε,
κύριε Γεραπετρίτη, η Νέα Δηµοκρατία, όλα τα µέσα και οι δηµοσιογράφοι να έπρεπε να την είχαν εφεύρει και ξέρετε γιατί; Διότι
η διαφηµιστική πίτα, κύριε Γεραπετρίτη, έχει τελειώσει, είναι ελάχιστη πλέον. Το κράτος, η Κυβέρνηση κρατάει όρθια τα κανάλια,
τα ραδιόφωνα, τις εφηµερίδες και όλους αυτούς και τους δίνει
πολλά λεφτά. Τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως επιτίθενται, κύριε
Γεραπετρίτη, χυδαία σε αντιπάλους και έγινε εσχάτως και σε
εµένα. Ρεπορτάζ, ειδήσεις.
Έτσι όµως, κύριε Γεραπετρίτη, κύριοι της Κυβέρνησης, επιβεβαιώνετε τον Όσκαρ Ουάιλντ. Η κακή –λέµε εµείς- δηµοσιογραφία επιβεβαιώνει την ύπαρξή της, στηριζόµενη στη µεγάλη
δαρβινική αρχή, την επιβίωση του χειρότερου και επιβιώνουν δυστυχώς οι χειρότεροι δηµοσιογράφοι και όχι οι καλοί που µένουν
στο περιθώριο.
Για να καταλάβετε την κατάντια της δηµοσιογραφίας στην Ελλάδα, θα πω κάτι, κύριε Γεραπετρίτη. Τον κ. Τόµας Σότο τον ξέρετε; Είναι ένας από τους µεγαλύτερους Γάλλους
δηµοσιογράφους στην κρατική τηλεόραση της Γαλλίας. Ξέρετε
γιατί παραιτήθηκε; Διότι είχε σχέσεις η σύζυγός του ή η συµβία
του µε το γραφείο επικοινωνίας του κ. Μακρόν και εκείνος παραιτήθηκε από την κρατική τηλεόραση για λόγους ηθικής τάξεως. Στην Ελλάδα εγώ βλέπω Υπουργούς να πίνουν καφέ µε
δηµοσιογράφους, βλέπω Υπουργούς να συναγελάζονται µαζί
τους, να δρουν µαζί τους. Δεν λέω ότι είναι κακό να έχεις σχέσεις
µε δηµοσιογράφους, αλλά τουλάχιστον να τηρούν τα προσχήµατα, να τηρούν την ακριβοδίκαιη αντίληψη περί δηµοσιογραφίας.
Σεβόµενος, λοιπόν, την αξιοπιστία και την αµεροληψία της
ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, θα έπρεπε ο δηµοσιογράφος
που βγαίνει φωτογραφία µε τον Υπουργό να παραιτηθεί από το
µέσο στο οποίο εργάζεται, γιατί δηµιουργεί προβλήµατα στο
υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο και στους Έλληνες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ευεργέτες και ευεργετούµενοι, κύριε Γεραπετρίτη. Ευεργετείτε, λοιπόν, όλα τα µέσα ενηµερώσεως µε χρήµατα, πολλά χρήµατα, εκατοµµύρια ευρώ.
Κύριε Γεραπετρίτη, είστε λάτρης της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας, το γνωρίζω προσωπικά. Θα σας πω τι έλεγε, λοιπόν, ο
µέγας Αριστοτέλης γι’ αυτό που λέω ευεργέτες και ευεργετηµένους. Περισσότερο αγαπούν τους ευεργέτες τους –ακούστεαπό τους ευεργετηµένους. Τι έγραφε ακριβώς; «Περισσότερο
αγαπούν οι ευεργέτες τους ευεργετηµένους», δηλαδή εσείς αγαπάτε περισσότερο τα µέσα, παρά οι ευεργετηµένοι τους ευεργέτες και ξέρετε γιατί; Μόλις πέσετε, αυτά τα µέσα που σήµερα
εσείς στηρίζετε και σας στηρίζουν, θα σας τσακίσουν. Θα σας
τσακίσουν οι ίδιοι που σας στηρίζουν. Να το θυµάστε αυτό που
σας λέω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Με τα µέσα τροµάζετε τον κόσµο. Πρώτη η Νέα Δηµοκρατία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µε 48%, µε 40%, µε 45%. Θα πούµε σε λίγο για τις δηµοσκοπήσεις. Θα πούµε τι λέµε ως Ελληνική Λύση, όµως. Εµείς τι πιστεύουµε; Ο µόνος τρόπος να νικήσεις τον φόβο, αγαπητέ µου
Έλληνα που παρακολουθείς τώρα τη Βουλή, είναι να πεις ένα
µεγάλο «όχι» στον φόβο. Όχι, δεν θα παρατήσουµε το µονοπάτι
της αρχής υπέρ µιας δίκαιης Ελλάδας, δεν θα παραβούµε τους
κανόνες που εµποδίζουν την Ελλάδα να σηκωθεί ψηλότερα, να
εκδηλώσει αυτό που µπορεί να εκδηλώσει, να έχει την επιτυχία
που της αξίζει. Αυτή είναι η διαφορά µας και είναι ποιοτική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κύριε Γεραπετρίτη, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, πώς αποδεικνύεται ότι η Νέα Δηµοκρατία ελέγχει τα κανάλια; Θα σας το
αποδείξουµε τώρα. Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ΕΣΡ,
αποτελέσµατα του ’19. Του ’20 ακόµα τα περιµένουµε από τον
κ. Κουτρουµάνο. Έχουν πολλή δουλειά εκεί, δουλεύουν νυχθηµερόν. Ποσοστό εµφανίσεων: Κατά 49% αφιερωµένα τα δελτία
στη Νέα Δηµοκρατία και 7,7% στα κυβερνητικά στελέχη. Αυτό
µας κάνει περίπου 60%. Ούτε το 40% που πήρατε δεν τηρούν.
Εσείς έχετε 60% παρουσίες σε όλα τα κανάλια. Στοιχεία του ΕΣΡ.
Η Ελληνική Λύση 2,6%. Δεν θα πω για τους άλλους.
Πώς αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι τα κανάλια τα ελέγχει η Νέα
Δηµοκρατία; Νέα Δηµοκρατία: «ΑLPHA» 48,9%, «ANTENNA»
50%, «ΟPEN» 45%, «STAR» 58%, «SKAI» 50%. Αυτά για το κόµµα,
όχι παρουσίες στελεχών σας. Ελληνική Λύση: 3% στον «ALPHA»,
2,6% στον «ANTENNA», 1,3% στον «OPEN», 2,9% στο «STAR»,
1,6% στο «SKAI» και αυτά αφορούν µόνο τις ανακοινώσεις µας,
όχι παρουσίες Βουλευτών που δεν πάτησε κανένας Βουλευτής
της Ελληνικής Λύσης, λες και είναι –θα το πω ωµά- οι αποδιοποµπαίοι τράγοι των καναλιών αυτών. Δεν κλήθηκαν ποτέ από
κανάλια πανελλαδικής εµβέλειας.
Θέλετε να σας πω και άλλα για τα στοιχεία του ΕΣΡ; Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής για να καταλάβετε ότι ο άµεσος έλεγχος αποδεικνύεται από τα γεγονότα.
Πάµε και στις δηµοσκοπήσεις. Εδώ είναι το µεγάλο «πάρτι».
Κύριοι συνάδελφοι, εδώ, του Κοινοβουλίου, ποιος ελέγχει τη
νοµιµότητα των εταιρειών; Θα µας πει κανείς; Κύριε Υπουργέ,
όταν θα απαντήσετε, ένα ερώτηµα θέλω να απαντήσετε: Ποιος
ελέγχει τη νοµιµότητα των εταιρειών δηµοσκοπήσεων; Ποιος
ελέγχει τη διαφάνεια τους; Ποιος πληρώνει τις δήθεν έρευνες;
Υπάρχει κάποιος να µας απαντήσει εδώ µέσα επισήµως; Ένας
να βγει και να µας πει. Ασκούν επιρροή στους ψηφοφόρους;
Επηρεάζουν το πολίτευµα; Ναι. Οδηγούν τη χώρα; Ναι. Ποδηγετούν τη νοηµοσύνη των Ελλήνων; Ναι. Υπεύθυνος, λοιπόν, ποιος
είναι; Ποιος είναι υπεύθυνος; Θα σας πω τώρα. Το ΕΣΡ! Το ΕΣΡ
είναι το οποίο διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση –εδώ προκαλεί κλαυσίγελο η κατάσταση-, το ΕΣΡ που ο Πρόεδρός του
ήρθε εδώ και µας είπε, «δεν έχω κόσµο να δουλέψω», «δεν
µπορώ να δουλέψω». Ναι, αλλά τους µισθούς τους παίρνουν
κάθε µήνα, τους λαµβάνουν. Αν δεν µπορείς να δουλέψεις, πας
σπίτι σου, δεν κάθεσαι και πληρώνεσαι.
Εµείς αντιδράσαµε από την πρώτη στιγµή, γι’ αυτό και στοχοποιηθήκαµε. Πόσο, λοιπόν, ελεύθερο είναι το ΕΣΡ; Καθόλου.
Εγώ, κύριε Γεραπετρίτη, το γεύτηκα το ΕΣΡ. Ακούστε ένα παράδειγµα απλό: Τηλεοπτικός σταθµός «ΣΚΑΙ», παραβιάζει κατάφωρα την κείµενο νοµοθεσία, πρόστιµο 15.000 ευρώ. Παραβιάζει
για δεύτερη φορά µε το ίδιο αδίκηµα -τα καλά νέα της ηµέρας,
απαγορεύονται οι διαφηµίσεις µέσα στο δελτίο ειδήσεων-, σύσταση. Παραβιάζει και τρίτη φορά το ίδιο ακριβώς αδίκηµα, σύσταση ξανά στο ΕΣΡ. Μία φορά κατά την άποψη του ΕΣΡ
παραβίασα εγώ, τριάντα, τριάντα, τριάντα, τριάντα, τριάντα, 1
εκατοµµύριο ευρώ πρόστιµο! «ΣΚΑΙ»! Όταν ακούει «ΣΚΑΙ» το
ΕΣΡ, ο κ. Κουτροµάνος, σκάει από το κακό του. Σκάει! Δεν µπορεί. Ζορίζεται.
Ακούστε, εγώ θα πω κάτι στον κ. Γεραπετρίτη και στους υπόλοιπους των κοµµάτων εδώ. Αν πραγµατικά θέλετε να έχετε ΕΣΡ,
δεν µπορεί κανείς εκεί µέσα να µου δηλώνει επισήµως -στα πρακτικά υπάρχει γραµµένο- ότι δεν ξέρει από montage και transfer.
Οι άνθρωποι που είναι στο ΕΣΡ για να παίρνουν αποφάσεις δεν
ξέρουν τι σηµαίνει «montage», τι σηµαίνει «transfer» ενός βίντεο
και αυτοί είναι υπεύθυνοι για να ελέγχουν τα κανάλια. Τι να ελέγχουν; Δεν ελέγχουν τίποτα.
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Λέγαµε για τις δηµοσκοπήσεις, κύριε Γεραπετρίτη, λίγο πριν
τις τελευταίες ευρωεκλογές. Εξαφάνιζαν όλες οι εταιρείες την
Ελληνική Λύση. Το µεγαλύτερο ποσοστό που µας δόθηκε από
εταιρεία δηµοσκοπήσεων ήταν περίπου 1,8%. Πήραµε 4,7%. Δεν
µιλάµε για µία δηµοσκόπηση, µιλάµε για πολλές δηµοσκοπήσεις.
«METRON ANALYSIS»: 1% µας έδινε και 1,9%. «MRB»: 1,5% και
1,9%. «ALCO»: 2,7%. Δηλαδή, όλες οι εταιρείες αυτές προεκλογικά την ώρα που είχαµε προεκλογική περίοδο επηρέαζαν τους
ψηφοφόρους ότι είµαστε στην πλευρά των ηττηµένων για να µη
φανεί η δυναµική. Αυτό λέγεται επιρροή της ψήφου του ελληνικού λαού, επιρροή της δηµοκρατίας. Τέτοια δηµοκρατία δεν αξίζουν οι Έλληνες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πάµε και στο άλλο νέο παραµύθι, τα ανθελληνικά «HOAXES».
Ποιος έχρισε τροχονόµους των ειδήσεων, κύριε Γεραπετρίτη, µια
ιδιωτική εταιρεία µη κερδοσκοπική, τα ελληνικά «HOAXES» τα
οποία κατά το δοκούν φιλτράρουν, ελέγχουν και βγάζουν«fake
news δηλώσεις πολιτικών αρχηγών, κύριε Γεραπετρίτη. Όσον
αφορά τα ανθελληνικά «HOAXES» υπήρχε καταγγελία –για τον
κ. Αλικάκο και η παρέα του, από εργαζόµενο µέσα, την έχω στο
γραφείο µου- ότι είναι Νέα Δηµοκρατία. Και εγώ δεν το πίστευα
στην αρχή, κύριε Γεραπετρίτη. Αποκλείεται λέω. Βέβαια τον Αλικάκο ξέρω ότι είναι Νέα Δηµοκρατία, γιατί είναι από πάνω, αλλά
λέω εγώ τώρα. Νέα Δηµοκρατία αποκλείεται, ελληνικά «HOAXES». Κανείς δεν ελέγχει από πού χρηµατοδοτούνται, κανείς δεν
ελέγχει τη δουλειά που κάνουν, κανείς δεν τους ελέγχει για τη
δουλειά που κάνουν.
Ακούστε, όµως, τώρα. Ψάχνω τέσσερις µήνες τώρα να βρω
ένα fake news της Νέας Δηµοκρατίας στα ανθελληνικά «HOAXES» και δεν υπάρχει, ένα fake news κυβερνητικού σας ανθρώπου ή µια είδηση η οποία είναι πλαστή! Έχω µπροστά µου,
λοιπόν, και ελπίζω τα fake news των ανθελληνικά «HOAXES» να
τα διατυπώσουν. Γιατί έτσι ελέγχετε τη διακίνηση των ιδεών.
Όταν βγαίνουν τα ανθελληνικά «HOAXES» και λένε fake news το
Facebook αυτού που το ανέβασε το κρύβουν, το κλείνουν. Όταν
ανεβάζεις στο Twitter κάτι και τα ανθελληνικά «HOAXES» λένε ότι
αυτό το πράγµα είναι fake και αυτό κατεβαίνει. Αυτό είναι φασισµός, είναι ναζισµός, είναι αυταρχισµός και δεν µπορούµε να το
επιτρέψουµε ως ελληνικό Κοινοβούλιο, να κάνουν τους τροχονόµους οι κύριοι αυτοί των Ελλήνων πολιτικών.
Έχω µια τεράστια λίστα από fake news των τελευταίων δέκα
ηµερών, κύριε Γεραπετρίτη, δηλώσεων δικών σας Υπουργών. Θα
σας πω µερικές για να µη σας καθυστερώ κιόλας. 20 Μαΐου του
2020: «Κερδίσαµε τη µάχη της υγείας». 31 Δεκεµβρίου του 2020:
«Βρισκόµαστε στον επίλογο της πανδηµίας». 8 Φεβρουαρίου του
2021: «Διανύουµε το τελευταίο µίλι προς την ελευθερία και την
πανδηµία». 3 Νοεµβρίου του 2021: «Δεν θεωρώ ότι η πανδηµία
έχει ξεφύγει». Ο Πρωθυπουργός της χώρας. Όλες οι δηλώσεις
οι προηγούµενες από την τελευταία είναι fake. Δεν βγάλανε fake
news για τα παραπάνω οι κύριοι του ανθελληνικού «HOAXES».
Γεωργιάδης: «Εµείς ακούµε τους ειδικούς. Το lockdown µας το
είπαν ειδικοί και θα το καταργήσουµε όταν µας το πουν οι ειδικοί». Αργότερα, Γεωργιάδης, άλλη version: «’O,τι και να πουν οι
ειδικοί, εµείς δεν θα κάνουµε lockdown. Οι γιατροί µας λένε τη
γνώµη τους, εµείς αποφασίζουµε». Άλλη είδηση, Πλεύρης:
«Έχουµε χίλιες εκατό ΜΕΘ». Βορίδης, δέκα λεπτά αργότερα:
«Έχουµε χίλιες εκατό ΜΕΘ». Αποφασίστε, χίλιες εκατό ή χίλιες
τριακόσιες; Αλλά στα ανθελληνικά «HOAXES» δεν υπάρχει fake
news εδώ. Μάιος του 2020: Δεν θα τα πω αυτά, γιατί είναι ιατρικά. Δεν µε ενδιαφέρουν, ούτε για τις µάσκες που µας έλεγαν
να φορέσουµε ή να µη φορέσουµε. Πλεύρης: «Κολλάνε οι εµβολιασµοί; Κολλάνε. Μεταδίδουν οι εµβολιασµένοι; Μεταδίδουν».
Πριν δύο µήνες ακριβώς πριν ο κ. Κικίλιας έλεγε ότι λειτουργούν
χίλιες πεντακόσιες ΜΕΘ για να βγάλει τα νούµερα και ο ίδιος
έλεγε ότι δεν κολλάνε οι εµβολιασµένοι. Ε, λοιπόν, όλα αυτά τα
fake news θα τα παραδώσω στα Πρακτικά της Βουλής µήπως και
τα ανθελληνικά «HOAXES» ψάξουν λίγο παραπάνω και δουν ότι
το κόµµα που στηρίζουν, η Νέα Δηµοκρατία, δεν µας τα λέει και
πολύ καλά.
Και κλείνω γιατί πιέζει ο χρόνος. Πάµε στα σοβαρά. Δεν χρειάζεται να πω πόσο ελεύθερος είναι ο τύπος στην Ελλάδα. Έκ-
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θεση 2021, «Δηµοσιογράφοι χωρίς Σύνορα». Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, κύριε Γεραπετρίτη, ξέρετε σε ποια θέση µας έχουν;
Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα; Ξέρετε; Τέταρτη από το τέλος,
εβδοµηκοστή σε εκατόν ογδόντα βάσει δείκτη. Αυτή η έκθεση
µας καίει, κύριε Γεραπετρίτη και δεν καίει εµάς ούτε το ΚΙΝΑΛ
ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ. Καίει εσάς, γιατί δεν έχετε βάλει θεσµικούς παράγοντες, δεν έχετε βάλει νόρµες, δεν έχετε βάλει κανόνες και
κυρίως ταΐζοντας τα εκατοµµύρια των µέσων ενηµέρωσης και
κρύβοντας τις ειδήσεις ή αλλοιώνοντας τις ειδήσεις εκθέτετε τη
χώρα.
Πρώτον, τι λέει η «Ελευθερία του τύπου» στην Ελλάδα; «Γενναιόδωρες φορολογικές εκπτώσεις σε ΜΜΕ µε άξονες κορωνοϊό
- προσφυγικό. Δεύτερον: «Έλεγχος στη ροή της πληροφόρησης.
Ανησυχία για πρακτικά Αστυνοµίας. Λογοκρισία σε ρεπορτάζ. Η
δηµόσια τηλεόραση ελέγχεται απευθείας από τον πρωθυπουργό». Όχι, δεν ελέγχεται. Ποτέ δεν ελεγχόταν. Πάντοτε ελεγχόταν. Και οι προηγούµενοι και οι πιο προηγούµενοι τα ίδια
έκαναν. «Δεν έδειξαν βίντεο µε τον Μητσοτάκη να παραβιάζει τα
µέτρα». Το λέει η «Διεθνής Διαφάνεια», δεν το λέω εγώ. «Κάλυψη
ρεπορτάζ στα νοσοκοµεία µε κυβερνητική έγκριση».
Κύριε Γεραπετρίτη, θα σας πω ένα πράγµα. Αν ο λαός ξυπνήσει και δώσει µια τετραετία στην Ελληνική Λύση αυτά εµείς θα
τα πατάξουµε. Θα κυβερνήσουµε µε διαφάνεια. Είναι λάθος η
τακτική σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Έρευνα του «REUTERS». «Αναξιόπιστα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στην Ελλάδα. Τρίτη η θέση της από το τέλος σε αξιοπιστία. Πάνω από το 54% των πολιτών εναντιώνονται στις
ενισχύσεις των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Τα δύο τρίτα προτιµούν την ενηµέρωσε από τα social media. Γι’ αυτό ξαφνικά η πρεµούρα του Πρωθυπουργού της Νέας Δηµοκρατίας να ελέγξουν
τα social media και το Facebook και το Twitter. Γι’ αυτό και έβαλαν τον κ. Αλικάκο να κάνει τον τροχονόµο ή τα ανθελληνικά
«HOAXES». Μόλις το 13% των Ελλήνων εµπιστεύονται τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης. Ευρωβαρόµετρο: «Το 74% των Ελλήνων
δεν εµπιστεύονται τα κανάλια». Όλα αυτά είναι κατάντια.
Και θα σας πω κάτι, κύριε Γεραπετρίτη. Πραγµατικός σας
φίλος δεν είναι τα µέσα ενηµέρωσης. Δεν είναι αυτοί οι φίλοι
σας. Είστε φίλοι εσείς µε όλα τα µέσα ενηµέρωσης. Όλα είναι
φιλικά προς εσάς. Αλλά όπως και πάλι ο µέγας Αριστοτέλης
έλεγε, κανένας δεν είναι πραγµατικός φίλος, κύριε Γεραπετρίτη,
για εκείνον που έχει πολλούς φίλους. Κανένας. Όταν γίνουν εχθροί, θα σας τσακίσουν -το επαναλαµβάνω- και θα σας τσακίσουν άσχηµα. Εδώ όλες τις έρευνες -για να κλείσω- και θα τις
καταθέσω στα Πρακτικά, µήπως και ενηµερωθείτε.
Κλείνοντας, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, πραγµατικά από
έναν µεταρρυθµιστή Πρωθυπουργό που πριν τις εκλογές πίστευα ότι είχε µια άλλη αντίληψη για την ενηµέρωση, τη δηµοσιογραφία, τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, έλεγα ότι θα
υπάρχει µια διαφορετική αντιµετώπιση γύρω από αυτό το θέµα.
Βλέπω, όµως, ότι έχει παρεισφρήσει στη Νέα Δηµοκρατία αυτό
που λέω πολλές φορές, το σαράκι της επιβολής, µια επιβολή η
οποία κρύβει την αλήθεια, αλλάζει την πραγµατικότητα στο πλαίσιο της δικής σας πραγµατικότητας, του γυάλινου πύργου που
είστε µέσα και δεν βγαίνετε στην κοινωνία.
Για να το τελειώνουµε, αν θέλετε να λύσουµε το πρόβληµα της
ελευθεροτυπίας στη χώρα, µία είναι η λύση και να την ξαναπώ
εδώ: Διακοµµατική επιτροπή πραγµατική ελέγχου της διαφάνειας.
Όσες εξεταστικές και να κάνουµε -επειδή έχετε την πλειοψηφία- δεν πρόκειται να βγει ποτέ άκρη. Αλλά να θυµάστε κάτι.
Τώρα είστε εκεί, αύριο µπορεί να είστε αντιπολίτευση. Κι αυτοί
που θα κυβερνάνε, αν είναι αυτοί -δεν το εύχοµαι- ή κάποιοι άλλοι
–εγώ εύχοµαι να είµαστε εµείς- θα σας κυνηγάνε και αυτοί µε
τον ίδιο τρόπο. Αν, λοιπόν, θέλετε να µη σας κάνουν αυτά που
κάνετε εσείς στους άλλους, επιλέξτε τον δρόµο της αληθείας,
τον δρόµο της πραγµατικότητας, τον δρόµο της διαφάνειας και
όχι της διαφθοράς. Δεν αξίζει στη Νέα Δηµοκρατία να συµπεριφέρεται µε αυτόν τον τρόπο. Αυταρχισµός, φασισµός, απολυταρχισµός δεν αξίζουν στη δηµοκρατία µας, δεν αξίζουν στους
Έλληνες. Γι’ αυτό ζητάµε µια φορά να αλλάξει ο Έλληνας προ-
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οπτική, να πιστέψει αυτά που του λέµε, γιατί και µπορούµε και
θα τα κάνουµε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, κ. Σκανδαλίδης, έχει
τον λόγο.
Κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είµαστε παρόντες σε άλλη µια συζήτηση για τη δηµιουργία µιας εξεταστικής επιτροπής. Είναι κρίµα γιατί µέχρι
τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι εξεταστικές επιτροπές που
συγκροτούνται, που συνήθως καταλήγουν σε διαφορετικά πορίσµατα από το κάθε κόµµα, γίνονται περισσότερο για λόγους πολιτικούς και όχι για λόγους ουσίας, για λόγους επικοινωνιακούς
και όχι για λόγους ουσίας.
Στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά και τα προηγούµενα χρόνια
κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του τόπου, τόσο από τη
Νέα Δηµοκρατία όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι Βουλευτές του Κινήµατος Αλλαγής και η Φώφη Γεννηµατά, όλοι µας, είχαµε διατυπώσει τις έντονες διαφωνίες µας και είχαµε αντιδράσει
σφοδρά σε κάθε καθεστωτική αντιδηµοκρατική λογική.
Έχουµε δηµοκρατία στην Ελλάδα; Βεβαίως, έχουµε. Μετά από
τη Μεταπολίτευση η δηµοκρατία σύµπαντος του πολιτικού κόσµου, υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου Καραµανλή, εδραιώθηκε. Και µε την εθνική συµφιλίωση, τη δηµοκρατική αλλαγή
του 1981, τη συνταγµατική αναθεώρηση του 1986, τις µεγάλες
πολιτικές και κοινωνικές κατακτήσεις που η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ υπέγραψε και εγγυήθηκε, αλλάζοντας κυριολεκτικά τον
χάρτη της χώρας, η δηµοκρατία ολοκληρώθηκε. Έκτοτε η Γ’ Ελληνική Δηµοκρατία λειτουργεί οµαλά µε ισχυρούς θεσµούς, µε
ανθεκτικότητα στις κρίσεις, όπως έδειξε η πικρή εµπειρία µετά
από το 2010 µε τις πλατείες των αγανακτισµένων, το γενικότερο
αντικοινοβουλευτικό κλίµα της τυφλής και απολίτικης άνοιξης.
Είναι αυτό αρκετό; Όχι. Υπάρχουν σοβαρά ζητήµατα για την
ποιότητα της δηµοκρατίας στον τόπο µας. Προβλήµατα που πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι εντάθηκαν άλλα εξ αντικειµένου εδώ
και πολλά χρόνια λόγω των ευρύτερων εξελίξεων και άλλα από
την αδυναµία του πολιτικού συστήµατος δηµιουργήθηκαν στην
πράξη. Ιδιαίτερα µετά από την πανδηµία. Διότι δηµοκρατία δεν
είναι µόνο οι εκλογές. Δηµοκρατία υπάρχει όταν οι θεσµοί υπερασπίζονται τα συµφέροντα του λαού και όχι κάποιας ολιγαρχίας. Δηµοκρατία υπάρχει όταν οι θεσµοί υπερασπίζονται τα
συµφέροντα του λαού, ανταποκρινόµενοι στο αντικείµενο και το
περιεχόµενό τους χωρίς να βιάζονται και να εκβιάζονται. Δηµοκρατία σηµαίνει έλεγχος της εξουσίας µε διαφάνεια και λογοδοσία. Δηµοκρατία σηµαίνει ελεύθερη και πολύπλευρη ενηµέρωση
και αντικειµενική πληροφόρηση.
Υπάρχει, λοιπόν, ζήτηµα ποιότητας της δηµοκρατίας µας και
εµείς το Κίνηµα Αλλαγής το λέµε εδώ και µήνες. Πώς αλλιώς να
δει κάποιος την πλήρη έλλειψη διαφάνειας, τις φωτογραφικές
διατάξεις, τη συνεχή και απροκάλυπτη και επαναλαµβανόµενη
παρέκκλιση των διατάξεων για τις δηµόσιες συµβάσεις; Μπορεί
κάποιος να παραβλέψει εύκολα τις σκανδαλώδεις επιχορηγήσεις
για τις πλατφόρµες κατάρτισης, τις απευθείας αναθέσεις εκατοµµυρίων ευρώ από το Υπουργείο Μετανάστευσης και µια πλειάδα ακόµα παρεκκλίσεων; Δεν έχουµε ζήτηµα ποιότητας της
δηµοκρατίας µας όταν η κυβέρνηση µε χρήµατα του ελληνικού
λαού και αδιαφανείς χειρισµούς επιχειρεί -και σε µεγάλο βαθµό
πετυχαίνει- τον έλεγχο του πεδίου της ενηµέρωσης; Όταν ακόµα
και διεθνείς οργανισµοί όπως οι «Δηµοσιογράφοι χωρίς Σύνορα»
επισηµαίνουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα επικίνδυνο κοκτέιλ
για την ελευθερία του Τύπου; Όταν ακόµη και ο Πρωθυπουργός
παραδέχεται δηµόσια ότι στη χώρα µας περίπου δεν έχουµε παράδοση στον άµεσο έλεγχο των κυβερνώντων προκαλώντας αρνητικά σχόλια στον διεθνή Τύπο;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ναι, υπάρχει θέµα ποιότητας της δηµοκρατίας όταν διαστρεβλώνονται ή αποσιωπώνται οι θέσεις των κοµµάτων, όταν τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης προβάλλουν µονότονα τα κυβερνητικά πεπραγµένα, όταν απουσιάζει κάθε ίχνος κριτικής, ελέγχου,
λογοδοσίας, όταν δεν δίνεται καν ο αναγκαίος χώρος και χρόνος
στις αντίθετες φωνές να ακουστούν, να καταγραφούν στον δηµόσιο διάλογο, όταν ο δηµοσιογραφικός κόσµος της χώρας ζει
σε καθεστώς εργατικής ανασφάλειας και δεν µπορεί να σηκώσει
το κεφάλι απέναντι σε µια διαδικασία που αφορά στη ζωή του,
στην επιβίωση του και στην πορεία του.
Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει σήµερα την πρόταση για την εξεταστική επιτροπή στο ίδιο µονοπάτι περίπου βάδισε τα χρόνια
που ήταν στην κυβέρνηση. Για προσπάθεια χειραγώγησης των
µέσων κατηγορήθηκε. Για εταιρεία δηµοσκοπήσεων, επίσης, κατηγορήθηκε. Για χρηµατοδότηση εκδοτικών εγχειρηµάτων, επίσης, κατηγορήθηκε. Αν, λοιπόν, σήµερα και η Κυβέρνηση και η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση πιστεύουν ότι χρειάζεται διερεύνηση
των θεµάτων, ιδού πεδίο δόξης λαµπρόν να δικαιώσουν αυτήν
τη διαδικασία όχι µε την τυχοδιωκτική πολιτική που επιχειρήθηκε
από την Κυβέρνηση στην αρχή της σηµερινής συνεδρίασης,
αλλά µέσα από τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγµα και
την επιτροπή που θα εκλέξει, αν αποφασίσει σήµερα η Βουλή να
δηµιουργήσει αποδεχόµενη την πρόταση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν επιθυµώ σήµερα να υπεισέλθω στην ουσία και στα ειδικότερα περιστατικά που αναφέρονται στο αίτηµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Θα σταθώ
µόνο στην πολιτική ουσία της όλης διαδικασίας. Είναι άλλωστε
έργο και αποστολή της επιτροπής που θα συσταθεί και όχι της
Ολοµέλειας να εξετάσει και να κρίνει τις αποδιδόµενες πράξεις.
Εγώ, όµως, θα σας καλέσω όλους να αναρωτηθούµε. Οφείλουµε
εµείς ως Εθνική Αντιπροσωπεία να διαλύσουµε κάθε σκιά, κάθε
ίχνος υποψίας πάνω από την πολιτική ζωή; Εφόσον υπάρχει έστω
και η παραµικρή υπόνοια ότι κάτι παράτυπο έχει συµβεί, ότι κάποια εξωπολιτικά συµφέροντα έχουν παρεισφρήσει στη λειτουργία της δηµοκρατίας µας, αυτό εµείς δεν πρέπει να το
διερευνήσουµε; Κατά τη γνώµη µας, ναι. Πρέπει να ελεγχθούν
οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η κρατική χρηµατοδότηση στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µετά από το
ξέσπασµα της πανδηµίας και στις δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους που έγινε αυτή.
Χρειάστηκε η επιµονή µας και της Φώφης Γεννηµατά προηγούµενα και όλων µας για να δοθεί στη δηµοσιότητα η πρώτη λίστα
κρατικής διαφήµισης στα ΜΜΕ. Και, φυσικά, τότε φάνηκε ο
λόγος που η κυβέρνηση δεν επιθυµούσε τη δηµοσιοποίησή της
επί πολύ χρόνο. Αδιαφάνεια, θολά κριτήρια χρηµατοδότησης,
κλίµα διαπλοκής µε ιδιωτικά συµφέροντα. Φάνηκε πώς και γιατί
ενορχηστρώθηκε η επικοινωνιακή καταιγίδα της Κυβέρνησης. Είκοσι εκατοµµύρια ευρώ. Για τέτοιο ποσό πρόκειται. Κι, όµως, λίγους µήνες µετά είχαµε πάλι τα ίδια. Δεύτερη λίστα, πάλι χωρίς
κριτήρια και φυσικά χωρίς την ελάχιστη διαφάνεια. Εµείς σας είχαµε προτείνει και τότε µε τροπολογία µας να θέσετε κριτήρια
για τη χρηµατοδότηση των µέσων µε κοινωνική ευαισθησία και
αξιοκρατία. Δεν µας ακούσατε ούτε τότε.
Και φτάσαµε πάλι σε ένα εξόχως προβληµατικό τηλεοπτικό
τοπίο. Προσκεκληµένοι Βουλευτές και πολιτευτές της Νέας Δηµοκρατίας σε ρόλο αναλυτών. Τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, µονοτονία και µονολιθική αντιµετώπιση της πανδηµίας, όπως και
κάθε κορυφαίου ζητήµατος της επικαιρότητας. Και την ίδια ώρα
περνάτε, µόλις χτες, και την απαράδεκτη νέα διάταξη του άρθρου 191 της αλλαγής του Ποινικού Κώδικα, δήθεν να χτυπήσετε
τα fake news. Κι έτσι σχεδόν φιµώνετε την ελεύθερη δηµοσιογραφία και την ελεύθερη ενηµέρωση. Μια αναχρονιστική, αντιδηµοκρατική επιλογή µε έντονα φρονηµατικά στοιχεία, που
σχεδόν φιµώνει την ελευθερία έκφρασης στον δηµόσιο λόγο, µε
εντελώς ασαφή κριτήρια.
Πρέπει να διερευνηθεί αν οι συγκεκριµένες δηµοσκοπικές
εταιρείες συνδέονται οικονοµικά µε κυβερνητικά προγράµµατα
και προγράµµατα δηµόσιων οργανισµών. Ειδικά όταν οι δηµοσκοπικές εταιρείες έχουν σχεδόν παρέµβει ανοιχτά στην εσωκοµµατική λειτουργία κοµµάτων και στην πολιτική αντιπαράθεση,
όταν οι εταιρείες αυτές ελέγχονται για τον τρόπο διενέργειας
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των δηµοσκοπήσεων, για τα δείγµατα που χρησιµοποιούν, τα
ερωτήµατα που απευθύνουν και, γενικώς, αµφισβητείται βάσιµα
το κύρος και η αξιοπιστία τους.
Σε µια δηµοκρατία ο ρόλος της δηµοσκόπησης είναι σύνθετος
και ασφαλώς ιδιαιτέρως χρήσιµος. Οφείλει να αποτυπώνει µε
επιστηµονικό τρόπο, µε ανεξαρτησία και αµεροληψία τις τάσεις
της κοινής γνώµης. Δεν µπορούν να εργαλειοποιούνται για την
εξαγωγή ανακριβών πολιτικών συµπερασµάτων και δεν µπορεί
να γίνει αυτό ανεκτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Κίνηµα Αλλαγής και το
ΠΑΣΟΚ διαχρονικά και µε συνέπεια έχουµε µείνει σταθερά στη
γραµµή «όλα στο φως». Είµαστε υπέρ της διερεύνησης κάθε
υποψίας σκανδάλου, παρατυπίας ή παραβίασης των όρων του
παιχνιδιού, ιδίως όταν αυτές αφορούν στην ίδια τη λειτουργία
της δηµοκρατίας. Είµαστε σύµφωνοι µε κάθε αίτηµα για διερεύνηση των πραγµάτων, µε θεσµικό τρόπο από τη Βουλή, γι’ αυτό
και όλα αυτά τα χρόνια υπερψηφίζουµε ανελλιπώς όλα τα αιτήµατα για σύσταση αντίστοιχων κοινοβουλευτικών επιτροπών,
ακόµη και όταν αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα του δικού µας πολιτικού χώρου ή σε περιόδους που το ΠΑΣΟΚ διαχειριζόταν τα
δηµόσια πράγµατα. Είµαστε υπερήφανοι γιατί είµαστε το µόνο
κόµµα που κράτησε αυτή τη στάση σε όλη τη διάρκεια της µεταπολιτευτικής περιόδου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Οι πάντες και τα πάντα στο φως, χωρίς αστερίσκους, χωρίς
υποσηµειώσεις και αιρέσεις, χωρίς επιλεκτικούς αποκλεισµούς.
Όλοι κρίνονται µε τους κανόνες και τις διαδικασίες που η ίδια η
δηµοκρατία προβλέπει και περιγράφει. Έτσι θα πράξουµε και σήµερα στο συγκεκριµένο αίτηµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
έτσι θα κάνουµε και στο µέλλον σε κάθε ανάλογο αίτηµα που θα
προέλθει ενδεχοµένως από την Πλειοψηφία ή από άλλα κόµµατα
και θα επεκτείνει την έρευνα σε περιστατικά της προηγούµενης
κυβέρνησης.
Θέλω εδώ την προσοχή σας και θέλω να απευθυνθώ στην Κυβέρνηση και στη δηµοκρατική ευαισθησία, αν υπάρχει, και να πω
επιτέλους να µην είναι και αυτή µια εξεταστική επιτροπή που θα
πάει στο καλάθι των αχρήστων και θα βγάλει ο καθένας τα δικά
του αν θέλετε, ποσοστά αποδοχής ή αύξησης ή επηρεασµού από
τον πολιτικό συσχετισµό.
Ελάτε, λοιπόν, τώρα. Θέλετε έστω και τώρα όλοι µαζί να κάνουµε ένα βήµα µεγάλο, εµπρός; Έχετε τα κότσια, κύριοι της Κυβέρνησης, να πάρετε µια πρωτοβουλία ώστε αυτή η διαδικασία
να µην αποβεί ξανά ένα άλµα στο κενό που δεν αφήνει τίποτα
πίσω του; Εδώ και τώρα, λοιπόν, εγώ σας προτείνω να απαντήσετε έµπρακτα, παρεµβαίνοντας σε τρία επίπεδα: Πρώτον, στο
επίπεδο του πώς κατανέµονται οι επιχορηγήσεις των µέσων,
όταν αυτές κρίνονται αναγκαίες. Μια διακοµµατική επιτροπή, µε
συµµετοχή εκπροσώπων της ΕΣΗΕΑ και µε συγκεκριµένα κριτήρια να κάνει κάθε φορά τις κατανοµές. Δεν χάνετε κανένα κοµµάτι της εξουσίας σας τόσο µεγάλο αν πρόκειται να
υπηρετήσετε τη δηµοκρατία. Στο επίπεδο της ασφάλειας και της
ανεξαρτησίας του δηµοσιογραφικού κόσµου, απέναντι στην
όποια εργοδοσία του, όποια κι αν είναι αυτή κι όποιους σκοπούς
και να έχει, να µετατρέψουµε τα µπλοκάκια σε συλλογικές συµβάσεις εργασίας, να νιώσουν οι δηµοσιογράφοι ότι µπορούν θεσµικά να λειτουργήσουν και να πουν τη γνώµη τους, να γράψουν
τα άρθρα τους, να διατυπώσουν την κρίση τους. Και τρίτον, που
θα το θεωρήσετε λιγάκι ουτοπικό και ροµαντικό, αλλά εγώ θα το
πω. Δεν έχω αντίρρηση να χρηµατοδοτούνται τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Δεν θα ήθελα όµως, τα
χρήµατα να πηγαίνουν γενικά σε προγράµµατα ψυχαγωγίας της
τηλεόρασης. Τα δικά µας, του δηµοσίου. Τα ιδιωτικά προφανώς,
θα κάνουν τη δουλειά τους και κανείς δεν παρεµβαίνει στα προγράµµατά τους.
Κύριε Γεραπετρίτη, για τον πολιτισµό µας, την πολιτιστική µας
ταυτότητα, να µπουν κάποια κριτήρια, να µην πηγαίνουν σε κακόγουστα σηµεία, σε κακόγουστα σίριαλ. Ας πηγαίνουν σε κάτι
που αναδεικνύει έναν πολιτισµό δικό µας, που ανεβάζει το επίπεδο του κόσµου, του λαού, που δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει
την ιστορία του, να πάει πιο µπροστά. Αυτό δεν µπορούµε να το
κάνουµε; Μπορούµε. Είναι η τρίτη µου πρόταση. Μια ποιοτική
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τηλεόραση που θα την ενισχύει ουσιαστικά µε τα συγκεκριµένα
κριτήρια το κοινό, το δηµόσιο χρήµα.
Τελειώνοντας, εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είµαστε
όπως πάντα ενεργά και δυναµικά παρόντες και κατά τη διάρκεια
της εξεταστικής επιτροπής, εφόσον αυτή πράγµατι συσταθεί. Θα
συµβάλουµε, όπως πάντα στην αναζήτηση της αλήθειας, χωρίς
συµβιβασµούς και υπεκφυγές. Η διαδικασία άλλωστε, θα είναι
ανοιχτή και δηµόσια, ώστε οι πολίτες να µπορούν να βγάλουν τα
δικά τους συµπεράσµατα. Ποιοι επιδιώκουν τελικά το φως και
ποιοι το αντιµάχονται. Για εµάς, η διαφθορά και η διαπλοκή δεν
έχουν χρώµα ή πολιτική ταυτότητα. Είναι µια παθογένεια οριζόντια και διάχυτη, η βασική αιτία για το βάθεµα της απόστασης
ανάµεσα στον πολίτη και στην πολιτική, για την απώλεια εµπιστοσύνης στη δηµοκρατία. Αν η ίδια η πολιτική ζωή δεν κάνει ό,τι
περνά από το χέρι της, να δείξει ότι αλλάζει, ότι περιφρονεί τις
δηµοκρατικές αρχές, τότε πολύ λίγα µπορούµε να ελπίζουµε για
το µέλλον. Απέναντι σε κάθε νοσηρό και καθεστωτικό φαινόµενο
το Κίνηµα Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, η προοδευτική δηµοκρατική παράταξη δεν σιωπούν. Έχουµε την ευθύνη να υπερασπιστούµε τη
διαφάνεια στη δηµόσια ζωή, τη λογοδοσία της Κυβέρνησης, την
αξιοκρατία, τον σεβασµό στους θεσµούς, τον κοινωνικό διάλογο,
την πολυφωνία και ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης.
Το Κίνηµα Αλλαγής θα είναι πάντα εδώ για τη δηµοκρατία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Σκανδαλίδη.
Εισερχόµεθα στον ενιαίο κατάλογο οµιλητών, µε πρώτο οµιλητή τον κ. Χριστόφορο Μπουτσικάκη από τη Νέα Δηµοκρατία.
Αµέσως µετά ο κ. Μάριος Κάτσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Παρακαλώ τους οµιλητές να τηρείται αυστηρά ο χρόνος.
Ελάτε, κύριε Μπουτσικάκη.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την οµιλία µου
θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πράγµατα, γιατί δεν πρέπει να
µένει τίποτα αναπάντητο στην Αίθουσα αυτή.
Πρώτον, θεωρώ τουλάχιστον απρεπές -αν όχι άνανδρο- δύο
πολιτικοί Αρχηγοί να αναφέρονται σε µια οικογένεια του Πειραιά,
χωρίς να έχει το δικαίωµα κανείς από αυτούς να απαντήσει από
το Βήµα της Βουλής και χωρίς να είναι παρών εδώ και ο Υπουργός στον οποίον αναφέρονταν αυτά τα υπονοούµενα. Δεν ξέρω
αν έτσι στοχοποιείται η οικογένεια ή αν ποινικοποιείται εν πάση
περιπτώσει, η εργασία εδώ.
Δεύτερον, κύριε Κατρούγκαλε, µε την οµιλία σας καταλαβαίνω
πλέον για ποιον λόγο οι ψεύτες και οι συκοφάντες βρίσκονται
αυτήν τη στιγµή στα έδρανα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
καθώς επίσης και για ποιον λόγο καθηµερινά ολισθαίνετε όλο και
πιο χαµηλά. Με τα ψέµατά σας δεν θα πάτε πουθενά. Και για να
έχουµε καλό ερώτηµα, επειδή αναφερθήκατε σε «µέσα του ΣΥΡΙΖΑ», τι θέλετε να πείτε µε αυτό; Έχετε µέσα ως κόµµα; Κι αν
ναι, τι είναι; Αντικειµενικά;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την τελευταία αναθεώρηση
του Συντάγµατος η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έδωσε
για πρώτη φορά στην Αντιπολίτευση το δικαίωµα να συνιστά εξεταστικές επιτροπές. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεσµευτεί και µάλιστα πριν γίνει Πρωθυπουργός. Εµείς ό,τι λέµε
το κάνουµε πράξη και το αποδεικνύουµε καθηµερινά.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, δεν έχει να κρύψει τίποτα. Δεν χρησιµοποιεί την άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διαθέτει, προκειµένου να
αποφύγει τη λογοδοσία. Αντιθέτως, πήρε η ίδια την πρωτοβουλία
να ενισχύσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτό αποδεικνύει
πόσο η Νέα Δηµοκρατία σέβεται τους θεσµούς και τη θεσµική
λειτουργία του Κοινοβουλίου και τα δικαιώµατα της µειοψηφίας,
δικαιώµατα που ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ παρέβλεπε ή απλά επιδεικτικά
αγνοούσε.
Ας δούµε, όµως, πώς η Αξιωµατική Αντιπολίτευση χρησιµοποιεί το δικαίωµα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ο
Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, ανταποκρίθηκε άµεσα από το
Βήµα της Βουλής, καλώντας τον κ. Τσίπρα να συµφωνήσει σε
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έναν συνολικό έλεγχο, λέγοντας «να τα ψάξουµε όλα, να ψάξουµε από κοινού τις χρηµατοδοτήσεις σε µέσα ενηµέρωσης, τις
εταιρείες δηµοσκοπήσεων από το 2015 έως και σήµερα». Όλοι
εδώ µέσα, στην Αίθουσα αυτή, είδαµε τον κ. Τσίπρα να γνέφει
καταφατικά προς τον Πρωθυπουργό. Το κατέγραψε και ο τηλεοπτικός φακός.
Λίγο αργότερα, όµως, όπως άλλωστε µας έχει συνηθίσει το
γραφείο Τύπου του κόµµατός σας και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, ζήτησε να µην επεκταθεί η έρευνα για το διάστηµα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς εξηγείτε εσείς αυτή την αλλαγή; Μήπως
έχετε να κρύψετε κάτι; Σε αντίθεση µε τη Νέα Δηµοκρατία, που
έδωσε το δικαίωµα της σύστασης εξεταστικών επιτροπών στην
Αντιπολίτευση επειδή η ίδια δεν έχει να κρύψει τίποτα, ο ΣΥΡΙΖΑ
προφανώς έχει. Αυτή είναι η µόνη λογική εξήγηση.
Η Νέα Δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέει «ναι»
σε µια διευρυµένη πρόταση. Λέµε «ναι» στον συνολικό έλεγχο.
Δεν µπορούµε, όµως, να πούµε «ναι» σε µια πρόταση που µόνο
σκοπό έχει να µεταφέρει τα fake news του διαδικτύου στον ναό
της δηµοκρατίας, που στοχοποιεί εκείνους που προστατεύουν
την υγεία των πολιτών µέσα σε πρωτοφανείς συνθήκες υγειονοµικής κρίσης, εκείνους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ώστε η
χώρα µας να αποτελεί σήµερα παράδειγµα προς µίµηση στη διαχείριση αυτής της πρωτοφανούς υγειονοµικής κρίσης.
Εσείς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θεωρείτε ότι
δεν έπρεπε να µεριµνήσει η Κυβέρνηση ώστε να ενηµερωθούν
οι πολίτες. Οι θεωρίες συνωµοσίας, οι αντιεµβολιαστές και διάφορες οµάδες και συµφέροντα έχουν κατακλίσει κυριολεκτικά
το διαδίκτυο, παρασύροντας χιλιάδες ανυποψίαστους συµπολίτες µας. Να µην κάνουµε εκστρατεία ενηµέρωσης για τον θανάσιµο κίνδυνο που διατρέχουν και τη σηµασία του εµβολίου για
την αντιµετώπιση της πανδηµίας; Αυτό θέλετε να πείτε; Είστε η
µόνη Αντιπολίτευση που κλείνατε και κλείνετε το µάτι στους αντιεµβολιαστές και στους αρνητές, στους συνωµοσιολόγους και
στους κατασκευαστές των fake news, σε όλους εκείνους από
τους οποίους προσδοκάτε πολιτική στήριξη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Να τα πεις στους αντιεµβολιαστές Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε. Γιατί διακόπτετε;
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: Θα τα
ακούσετε τώρα. Σας ενδιαφέρει να είστε αρεστοί σε περιθωριακές οµάδες και στα άκρα.
Όλο αυτό το διάστηµα η Νέα Δηµοκρατία κλήθηκε να αντιµετωπίσει πρωτοφανείς καταστάσεις σε όλα τα επίπεδα και τις αντιµετώπισε µε επιτυχία. Αντιθέτως, δυόµισι χρόνια µετά από τις
τελευταίες εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι µόνο δεν κεφαλαιοποιεί τίποτε
πολιτικά, αλλά όπως δείχνουν και οι δηµοσκοπήσεις κάθε µέρα
πηγαίνετε πιο κάτω. Γιατί δεν µπορείτε να αντιληφθείτε ότι η τακτική του άκρατου λαϊκισµού θα σας οδηγήσει ξανά στο 3%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλούµε να αποδείξετε έστω και τώρα την τελευταία στιγµή- ότι δεν έχετε τίποτα να κρύψετε. Ακόµα δεν είναι αργά. Δεχθείτε, λοιπόν, να ελεγχθούν όλοι
και όλα από το 2015 µέχρι σήµερα, να φανεί επιτέλους αν και
πότε επιχειρήθηκε χειραγώγηση της κοινής γνώµης και των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, να φανεί πώς κατανεµήθηκε η κρατική διαφήµιση τα τελευταία επτά χρόνια.
Αυτό τον έλεγχο τον θέλουν όλοι, το θέλουµε κι εµείς, τον θέλουν και οι πολίτες. Αν δεν δεχθείτε αυτόν τον έλεγχο, κυρίες και
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα κληθείτε εσείς να απολογηθείτε ενώπιον
του ελληνικού λαού και των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι συµφωνούν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εγώ σας ευχαριστώ.
Ο κ. Κάτσης έχει τον λόγο κι αµέσως µετά η κ. Αικατερίνη Παπακώστα-Παλιούρα από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πιάνω το νήµα από αυτά που είπε ο προηγούµενος οµιλητής
της Νέας Δηµοκρατίας. Μίλησε για «συκοφάντες», για «ψεύτες».
Συγγνώµη, έχετε διαβάσει να δείτε πού πήγαν τα λεφτά της λί-
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στας Πέτσα; Το «ΒΕΡΓΙΝΑ TV» του κουµπάρου του Άδωνι Γεωργιάδη δεν είναι αντιεµβολιαστικό κανάλι που δώσατε και χρήµατα
και κουνάτε και το δάχτυλο ή πέρασε η συνταγµατική αναθεώρηση χωρίς να περάσει από την προτείνουσα Βουλή µε τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ; Τι ψέµατα λέτε;
Με την πρόταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής ήρθε η ώρα να ελεγχθεί επιτέλους από το ελληνικό Κοινοβούλιο αυτό που εδώ και δύο
χρόνια είναι στα χείλη κάθε πολίτη αυτής της χώρας, ανεξάρτητα
από το τι ψηφίζει, ότι δεν έχει υπάρξει ξανά κυβέρνηση στον
τόπο µε τόσο σκανδαλώδη ευνοϊκή µεταχείριση απ’ τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Κάθε φορά που η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι µε
την πλάτη στον τοίχο από τις αποτυχίες τους και την ίδια την
πραγµατικότητα, στη φάση που κανένα πειστικό επιχείρηµα δεν
πιάνει για να απαντήσει στην κριτική των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, επιστρατεύει το φοβερό επιχείρηµα: «Ναι, αλλά στις
δηµοσκοπήσεις προηγούµαστε. Ας λέτε ό,τι θέλετε. Όλα πάνε
καλά».
Μήπως, όµως, όλο αυτό δεν γίνεται τυχαία; Αυτό είναι το κρίσιµο ερώτηµα που καλείται να εξετάσει η επιτροπή. Αν, δηλαδή,
η Κυβέρνηση διά µέσω των χρηµάτων των φορολογουµένων και
µε την τακτική «µαστίγιου και καρότου» χειραγωγεί την κοινή
γνώµη και βλάπτει τη δηµοκρατία.
Θα ρωτούσε κάποιος καλοπροαίρετα: «Μα καλά, είναι δυνατόν
να γίνονται τέτοια πράγµατα σε µία ευρωπαϊκή χώρα;». Η παραίτησή του εγκάρδιου φίλου του κ. Μητσοτάκη, του Σεµπάστιαν
Κουρτς, από τη θέση του Καγκελάριου της Αυστρίας µετά από
την καταγγελία για ύπαρξη σκανδάλου για χρηµατοδότηση σε
µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε αντάλλαγµα εγκωµιαστικά άρθρα
και χαλκευµένες δηµοσκοπήσεις, µας αποδεικνύει ότι ναι, είναι
δυνατόν να γίνουν σε ευρωπαϊκή χώρα.
Ε, και -µπορεί να πει πάλι κάποιος καλοπροαίρετα- επειδή παραιτήθηκε ο Κουρτς, που ο κ. Μητσοτάκης προλόγισε σε τελετή
απονοµής βραβείων για την ελευθερία των ΜΜΕ, σηµαίνει ότι
είναι ίδιος και αυτός; Όχι. Είναι πολύ χειρότερος. Ο Κουρτς παραιτήθηκε γιατί διερευνάται για χρηµατοδότηση ενός εκατοµµυρίου ευρώ και δεν µπόρεσε να σταθεί ηθικά ούτε µία µέρα στο
αξίωµα. Εδώ η Κυβέρνηση έχει δώσει πάνω από 40 εκατοµµύρια
ευρώ µε τις λίστες Πέτσα, την καµπάνια του εµβολιασµού και την
«ENTERPRISE GREECE». Ο κ. Μητσοτάκης είναι Κουρτς επί σαράντα.
Η Αυστρία είναι δέκατη έβδοµη στη λίστα κατάταξης για την
ελευθερία του Τύπου, σύµφωνα µε τους «Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα», ενώ η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχει πέσει από την εξηκοστή πέµπτη θέση στην εβδοµηκοστή. Άρα, λοιπόν, δεν µπορεί
κάτι που στην Αυστρία είναι µείζον θέµα, εδώ να σφυράµε αδιάφορα, όταν µάλιστα οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν είναι σχεδόν πανοµοιότυπες. Ειδικά στην περίπτωση της «ENTERPRISE
GREECE» που αντί να προωθεί την εξωστρέφεια της επιχειρηµατικότητας, έκανε εξαγωγή την εικόνα του «πρωθυπουργού
Μωυσή» σε ξένα έντυπα. Είναι καραµπινάτη περίπτωση Κουρτς.
Η Κυβέρνηση, µε πρόσχηµα την πανδηµία, µοίρασε µε απευθείας ανάθεση, τη λίστα Πέτσα 1, 20 εκατοµµύρια ευρώ στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης χωρίς κριτήρια. Για πέντε µήνες ο αρµόδιος Υπουργός κ. Πέτσας έκανε πως δεν ακούει και δεν δηµοσίευε τη λίστα µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τα χρήµατα.
Έδωσε λεφτά όπου ήθελε και όσα ήθελε, πολλές φορές µάλιστα
µε ένα τηλέφωνο στην εταιρεία µεσιτείας µετά από εισήγηση κάποιου κυβερνητικού Βουλευτή. Πρακτικές µπανανίας! Με αυτόν
τον τρόπο µπουκώθηκαν µε δηµόσιο χρήµα φίλοι µε ανύπαρκτα
σάιτ ή ακόµα και µέσα που δεν ήταν σε λειτουργία, ήταν κλειστά.
Δώσατε χρήµατα στον αγαπηµένο σας Μένιο Φουρθιώτη σε σάιτ
µηδαµινής επισκεψιµότητας και µετά από την κατακραυγή δεν
τα τιµολογήσατε κιόλας. Άλλα µέσα ιδίας αναγνωρισιµότητας
πήραν τελείως διαφορετικά ποσά ανάλογα αν είναι υπέρ ή κατά
της Κυβέρνησης. Αυτό είναι το µοναδικό κριτήριο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ)
Σε άλλα υπήρχε εξόφθαλµη αδικία. Στην «Εφηµερίδα των Συντακτών», για παράδειγµα, η εφηµερίδα µαζί µε το site πήραν
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40.000 ευρώ ενώ το «LIBERAL», που αποκαλεί τον κ. Μητσοτάκη
«Μωυσή», πήρε 180.000 ευρώ και µάλιστα µετά έκλεισε και την
εφηµερίδα. Δεν διασφάλιζε, δηλαδή, ότι θα µείνει σε λειτουργία
και θα εξασφαλίζονταν και οι θέσεις εργασίας.
Κάποια αντιπολιτευόµενα µέσα όπως το «DOCUMENTO» αποκλείστηκαν εντελώς µε το καταφανές ψέµα του κ. Πέτσα ότι αναπαράγει ψεκασµένες ειδήσεις. Όµως, είχαµε µετά την οµολογία
ενοχής του Άδωνη Γεωργιάδη ότι «καλά έκανε και δεν πήρε το
«DOCUMENTO», γιατί δεν είναι έγκυρο». Τι αποκαλύφθηκε; Αποκαλύφθηκε ότι δόθηκαν χρήµατα σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης
που µιλούσαν για «τσιπάκια» και «συνωµοσίες» για το εµβόλιο
στη βόρεια Ελλάδα µόνο και µόνο επειδή ήταν του κουµπάρου
του Υπουργού κ. Γεωργιάδη.
Κι έχει το θράσος µετά ο κ. Γεωργιάδης να λέει στο «ACTION
24» πριν από λίγες ηµέρες ότι «δεν πάει καλά ο εµβολιασµός στη
βόρεια Ελλάδα γιατί είναι καθυστερηµένοι πολιτισµικά και ανήκουν στα Βαλκάνια που δεν πέρασαν Διαφωτισµό». Έλεος! Ο
ορισµός της χειραγώγησης!
Το γεγονός και µόνο ότι 1% των χρηµάτων µοιράστηκαν στα
µέσα που ασκούν κριτική είναι καταφανής χειραγώγηση. Αντί κάποια µηνύµατα δηµόσιας υγείας να είναι δωρεάν και άλλα µηνύµατα ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης να πληρωθούν -ναι, δεν
λέµε όχι, αλλά µε κριτήρια, εµείς το έχουµε αποδείξει εµπράκτως
ότι δεν είµαστε όλοι το ίδιο- όπως ο νόµος Σκέρτσου και η ΚΥΑ
που είχε βγει για τα µέτρα ενίσχυσης του Τύπου, που περιλάµβαναν αναγνωσιµότητα, θέσεις εργασίας, φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, να µην υπάρχει περιεχόµενο µίσους, εσείς
δεν ακολουθήσατε αυτά τα κριτήρια. Χειραγωγήσατε τα µίντια
µε «µαστίγιο και καρότο» το δηµόσιο χρήµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ακολούθησε η λίστα Πέτσα 2, 2 εκατοµµυρίων ευρώ, λίστα εµβολιασµού 19,74 εκατοµµύρια ευρώ. Αλήθεια, αυτά τα 20 εκατοµµύρια ευρώ, σχεδόν, του εµβολιασµού, γιατί δεν απαντήσατε
στην ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, πώς κατανεµήθηκαν
και πού και απέτυχε η καµπάνια εµβολιασµού, µε βάση το γεγονός ότι δεν έχει πετύχει στα ποσοστά εµβολιασµού που είχε
θέσει η ίδια η Κυβέρνηση ως στόχο; Δεν έχετε το δικαίωµα να
µην απαντάτε και να κρύβεστε. Δεν µπορείτε να κυβερνάτε ετσιθελικά σαν Λουδοβίκοι. Θα απαντήσετε στην εξεταστική.
Κύριε Πρόεδρε, ο προκάτοχός σας είχε δώσει µία ανοχή τριών
λεπτών, οπότε έχω προσαρµόσει την οµιλία µου σε αυτό το επίπεδο.
Πάµε τώρα και στο κοµµάτι της «OPINION POLL». Στις 31-52021 βγάζει µία έρευνα τα ευρήµατα της οποίας ήταν σε πλήρη
αντίθεση µε τα αντίστοιχα της δηµοσκόπησης του «Ευρωβαρόµετρου».
Από τη δηµοσιοποίηση της έρευνας δεν προέκυπτε ούτε ποιος
την είχε παραγγείλει ούτε αν επρόκειτο για τακτική κυλιόµενη
δηµοσκόπηση, όπως οφείλει να το κάνει. Η εν λόγω έρευνα, τα
αποτελέσµατα της οποίας ήταν βγαλµένα από τα πιο τρελά
όνειρα της Κυβέρνησης, αναπαράχθηκε ακαριαία από όλα τα φιλοκυβερνητικά µέσα.
Εµείς τι κάναµε; Θεσµικά και σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
ν.3603/07, του νόµου Ρουσόπουλου, ζητήσαµε τη σύγκληση της
Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, ώστε να ενηµερωθούν τα
µέλη της σχετικά µε όλα τα στοιχεία αυτής της δηµοσκόπησης.
Θέλαµε να την δούµε.
Η κυβερνητική πλειοψηφία ύστερα από ένα µήνα σιωπής απέρριψε αδικαιολόγητα το αίτηµά µας µε νοµικές ακροβασίες ερµηνεύοντας τον νόµο κατά το δοκούν, όπως την βόλευε. Γιατί
άραγε; Τι ήταν αυτό που είχε να κρύψει πραγµατικά;
Μέχρι σήµερα που µιλάµε δεν έχουµε κανένα στοιχείο, από
αυτά που ζητήσαµε, εκείνης της δηµοσκόπησης, δεν έχουµε καµµία ανακοίνωση από τον ΣΕΔΕΑ, του οποίου η «OPINION POLL»
ειρήσθω εν παρόδω είναι συνδεδεµένο µέλος, καµµία αντίδραση
από τη Νέα Δηµοκρατία µέχρι τη σηµερινή συζήτηση. Σαν πολλά
δεν µαζεύτηκαν;
Και για όσους σπεύσουν να πουν ότι στον ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν
φαντάσµατα, υπενθυµίζω και την καταγγελία των στελεχών του
Κινήµατος Αλλαγής εναντίον της «OPINION POLL» ότι παρεµβαί-
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νει στα εσωκοµµατικά του κόµµατος, όπως και προχθές που
έβγαλε µια ανακοίνωση το γραφείο Τύπου.
Πράγµατι µετά από αυτά µε ανακοίνωσή µου στις αρχές του
Σεπτέµβρη κατήγγειλα δηµοσίως ότι ο ιδιοκτήτης της «OPINION
POLL» έχει και άλλη µία εταιρεία, την «REPOSITION STRATEGY»,
η οποία πήρε µε απευθείας ανάθεση από το ΕΔΥΤΕ, που είναι
εποπτευόµενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έργο 270.000 ευρώ για την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη
του travel.gov.gr.
Και θα πει κάποιος, απαγορεύεται; Όχι. Πώς να απαγορεύεται
αφού έχετε περάσει πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για τον
COVID και έχετε απελευθερώσει τα όρια των απευθείας αναθέσεων κάνοντας πάρτι. Σύµφωνα µε δηµοσιευµένα στοιχεία της
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ» έχετε µοιράσει 2,17 δισεκατοµµύρια απευθείας αναθέσεις σε δεκαοκτώ µήνες.
Τα ερωτήµατα, όµως, είναι πολλά και απαιτούν απαντήσεις.
Για ποιο λόγο το ΕΔΥΤΕ προέβη σε απευθείας ανάθεση στην εν
λόγω συµβουλευτική που συνδέεται άµεσα µε την δηµοσκοπική
«OPINION POLL» και µε τι κριτήρια την επέλεξε; Πώς κοστολογήθηκε το έργο; Τηρήθηκαν όσα έλεγε η σύµβαση; Υπάρχουν
αποδεικτικά; Υπήρξε σκοπιµότητα του έργου; Συνέβαλλε στο
ασφαλές άνοιγµα του τουρισµού; Και αν ναι, γιατί η σύµβαση
υπεγράφη µε την «REPOSITION STRATEGY» 31 Αυγούστου του
’20, όταν τελείωνε η τουριστική περίοδος;
Γιατί εδώ και καιρό το θέµα που είναι στη δηµοσιότητα, το
ΕΔΥΤΕ, το Υπουργείο Ψηφιακής ή ακόµα και η ίδια η «REPOSITION STRATEGY» δεν έχουν πει κουβέντα. Δεν σας κάνει εντύπωση για όλα αυτά; Αυτά ρωτάµε. Απαντήσεις δεν παίρνουµε και
φουντώνουν εν τέλει νέα ερωτήµατα από αυτές τις µη απαντήσεις.
Μήπως το έργο είναι υπερκοστολογηµένο ή εικονικό, ώστε η
«OPINION POLL» να είναι στο payroll του Μαξίµου και µε χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων πολιτών που δοκιµάζονται
σκληρά φιλοτεχνεί την εικόνα του Πρωθυπουργού και φτιάχνει
κλίµα; Και αν συµβαίνει κάτι τέτοιο µήπως δεν είναι η µοναδική
περίπτωση;
Γιατί εδώ έχουµε διάφορες ωραίες δηλώσεις. Να θυµίσω δύο
από αυτές. Έχουµε την κατάθεση του αγαπηµένου σας µάρτυρα,
Καλογρίτσα στην προανακριτική-φιάσκο που στήσατε για τα 3
εκατοµµύρια, που κατέπεσε σαν χάρτινος πύργος. Τι είπε;
«Έδωσα τη δηµοσκοπική «GPO» στον κύριο Θεοδωρικάκο να
κάνει ό,τι θέλει», πρώτη δήλωση.
Επίσης, έχουµε δήλωση, επειδή θέλετε να πάµε και προς τα
πίσω, του Υπουργού, κ. Γιακουµάτου στις 12-6-2015, Βουλευτής
τότε, πρώην Υπουργός, κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή θέλετε από
το ’15 και µετά εκτός από την πάτε µετά από τις 12-6-2015 την
έρευνα. Τι λέει ο Γιακουµάτος; «Η Νέα Δηµοκρατία χρωστάει
στις δηµοσκοπικές εταιρείες χρήµατα». Δηλαδή, η υπερχρεωµένη Νέα Δηµοκρατία µε τα 340 εκατοµµύρια χρωστά στις δηµοσκοπικές ως αντιπολίτευση και τις ξεχρεώνει ως Κυβέρνηση;
Να το εξετάσουµε.
Αν ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δηµοκρατία φαντασιώνονται µια
Ελλάδα στην οποία δεν θα γίνονται ευθείες ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό από τους δηµοσιογράφους, όπου η τέταρτη εξουσία
θα κρατάει λιβανιστήρι αντί για µικρόφωνο και που το δηµόσιο
χρήµα θα είναι µέσο χειραγώγησης της κοινής γνώµης είναι
βαθιά νυχτωµένος.
Η Κυβέρνηση πρέπει να υποστεί τον δηµοκρατικό έλεγχο από
την Αντιπολίτευση, όπως ορίζεται από το νέο Σύνταγµα, το αναθεωρηµένο. Και σας καλώ όλους και όλες να την υπερψηφίσουµε
αυτή την πρόταση. Είναι δηµοκρατικό καθήκον όλων µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχει ζητήσει τον
λόγο και θα τον λάβει ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου εκτός του ενιαίου καταλόγου οµιλητών ως πρώην Πρωθυπουργός.
Ορίστε, κύριε Παπανδρέου, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέµα που συζητάµε σήµερα αφορά
σε ένα ζήτηµα που αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες σύγχρονες
απειλές για τη δηµοκρατία.
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Παλαιότερα οι πολίτες φακελώνονταν ανάλογα µε την εφηµερίδα που διάβαζαν, που υποδηλώνει, βεβαίως, ότι η ελευθερία
του Τύπου αποτελεί απειλή για κάθε αυταρχισµό. Σήµερα, όµως,
βλέπουµε σε πολλά αυταρχικά καθεστώτα ακόµα και µέσα στην
ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση η τάση να είναι ο άτυπος έλεγχος
των µέσων ενηµέρωσης µέσα από την εξαγορά ή τον τρόπο χρηµατοδότησής τους.
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ως επικοινωνιακό εφαλτήριο το
σκάνδαλο της κρατικής χρηµατοδότησης σε µέσα ενηµέρωσης
που διερευνούν οι αυστριακές αρχές και που οδήγησε στην παραίτηση του Καγκελάριου Κουρτς. Έτσι φτάσαµε στην πρόταση
για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που αφορά στη χρηµατοδότηση των µέσων ενηµέρωσης και των εταιρειών δηµοσκοπήσεων.
Είναι προφανές ότι η στάση του Κινήµατος Αλλαγής και του
ΠΑΣΟΚ ήταν, είναι και θα είναι, φως σε όλα. Και αν υπάρχουν
ποινικές ευθύνες ας αποδοθούν. Αλλά η πρόκληση που αναδεικνύει αυτή η υπόθεση είναι ακόµα πιο σοβαρή, ζωτική για τη δηµοκρατική µας λειτουργία.
Η έρευνα αυτή πρέπει να καταδείξει τα µεγάλα δηµοκρατικά
ελλείµµατα και τις τοµές που απαιτούνται στη δηµοκρατία µας.
Ασφαλώς πρέπει να απαντηθεί το ποια ήταν και είναι η διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών ενηµέρωσης και πρόληψης κατά της
πανδηµίας COVID-19. Είναι πρόδηλο ότι η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας εργαλειοποίησε την πανδηµία µε τις αδιαφανείς λίστες Πέτσα για να εξασφαλίσει την ευνοϊκή αντιµετώπιση στο
µιντιακό πεδίο.
Για εµάς, όµως, υπάρχει και ένα άλλο ηθικό ζήτηµα που δεν
περιορίζεται στο πεδίο της επικοινωνίας, αλλά αγγίζει την καρδιά
της ίδιας της δηµοκρατίας. Η έκτακτη ανάγκη της πανδηµίας
COVID-19 έθεσε σε αναστολή τα δηµοκρατικά δικαιώµατα των
πολιτών όχι µόνο στη χώρα µας, αλλά βεβαίως σχεδόν και σε όλο
τον πλανήτη. Ειδικά, όµως, στη χώρα µας η κατάσταση αυτή επηρέασε τη δηµοκρατική λειτουργία µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τις αποφάσεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Στην πράξη
προσπερνούν το Κοινοβούλιο και στερούν τη δυνατότητα αυτού
του οίκου της δηµοκρατίας να συζητήσει, να διαβουλευτεί και να
ελέγξει τις αποφάσεις αυτές.
Και συγκεκριµένα µε πρόσχηµα το επείγον της πανδηµίας πέρασαν διατάξεις που δεν ήταν απαραίτητες, γιατί είχαµε προβλέψει παλιότερα στην κυβέρνησή µας και τη δυνατότητα
επειγουσών αποφάσεων, αλλά πάντα µε ανοιχτές διαδικασίες,
µε διαυγείς διαδικασίες. Οι αποφάσεις αυτές, βέβαια, αφορούν
στις απευθείας αναθέσεις και ουσιαστικά επιτρέπουν την αυθαίρετη και αδιαφανή διαχείριση σηµαντικών κονδυλίων, χρήµατα
του ελληνικού λαού.
Η αντίληψη αυτή αποτυπώνεται και στο πώς χειρίζεστε, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, το Ταµείο Ανάκαµψης και τα
πολλά σηµαντικά κονδύλια µετά από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έρθουν στη χώρα µας χωρίς ουσιαστική
διαβούλευση ούτε στο Κοινοβούλιο ούτε µε την περιφερειακή
και την τοπική αυτοδιοίκηση ούτε µε τους κοινωνικούς εταίρους,
τις κλαδικές οργανώσεις της χώρας µας, τα πανεπιστήµια και τη
νέα γενιά.
Χάνεται µια ιστορική ευκαιρία για ένα εγερτήριο της χώρας
για τον δηµοκρατικό σχεδιασµό ενός νέου πρότυπου ανάπτυξης
µε την ευρύτατη συµµετοχή του ίδιου του πολίτη. Και, βέβαια,
συζητάµε σήµερα για το γεγονός ότι, µε το πρόσχηµα της υπαρκτής ανάγκης ενηµέρωσης του κοινού, µεγάλα κονδύλια δαπανήθηκαν για τον έµµεσο έλεγχο των µέσων ενηµέρωσης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η αξιόπιστη ενηµέρωση των πολιτών
από την πολιτεία πρέπει να βασίζεται σε διαφανείς, διαυγείς κανόνες και διαδικασίες. Είναι, επίσης, προφανές ότι µια επικοινωνιακή εκστρατεία για την πανδηµία πρέπει να είναι και καλά
σχεδιασµένη, στοχευµένη και τα κονδύλια που δίνονται γι’ αυτήν
να χρησιµοποιούνται αυστηρά γι’ αυτόν τον σκοπό.
Εκ του αποτελέσµατος φαίνεται ότι η Κυβέρνηση απέτυχε σε
αυτό. Η συνέπεια της αποτυχίας της είναι να καλπάζει η πανδηµία, τα σχετικά χαµηλά επίπεδα εµβολιασµού που έχει η Ελλάδα,
βεβαίως, σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η ραγδαία
αύξηση κρουσµάτων, διασωληνώσεων, δυστυχώς, και θανάτων.
Άρα, το θέµα δεν είναι αν απλώς η Κυβέρνηση εξαγοράζει τη
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θετική προδιάθεση των media, αλλά και ότι αδυνατεί να κεφαλαιοποιήσει τους πόρους που διέθεσε για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της πανδηµίας. Το πρόβληµα δεν βρίσκεται µόνο στα
ιδιωτικά µέσα ενηµέρωσης, αλλά και στη λειτουργία της δηµόσιας τηλεόρασης, στην οποία οι αξιοπρεπείς προσπάθειες των
δηµοσιογράφων βρίσκουν απέναντί τους και παρεµβάσεις της
Κυβέρνησης.
Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει και το βαθύτερο πρόβληµα στη
χώρα µας: Η επίδοση των δηµοκρατικών θεσµών µας παραµένει
χαµηλή. Μήπως γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει τρωθεί η εµπιστοσύνη πολλών πολιτών προς την ελληνική πολιτεία; Μήπως και
γι’ αυτόν τον λόγο δεν υπήρχε δηµοκρατικό ανάχωµα στην κατασπατάληση του χρήµατος του ελληνικού λαού, που µας έφερε
στο χείλος της χρεοκοπίας; Και αυτά τα αναχώµατα θέλετε να
τα κάνετε ακόµα πιο αδύναµα, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, µε
τις διάφορες αποφάσεις σας;
Η σηµερινή υπόθεση, που αφορά στα µέσα ενηµέρωσης, δεν
είναι παρά µία από τις εκφάνσεις της φθίνουσας δηµοκρατίας
στη χώρα µας. Το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν και οι διεθνείς µελέτες. Η χώρα µας, σύµφωνα µε τον δείκτη δηµοκρατίας του
«Economist Intelligence Unit», κατατάσσεται εδώ και αρκετά χρόνια τελευταία ανάµεσα στις χώρες της δυτικής Ευρώπης, µε απόδοση ελαφρώς καλύτερη από τις χώρες κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα, βάσει
του δείκτη αντίληψης για τη διαφθορά που εξέδωσε η Διεθνής
Διαφάνεια το 2020, κατατάχθηκε στην πεντηκοστή ένατη θέση
ανάµεσα σε εκατό ογδόντα χώρες και τέταρτη από το τέλος ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες τις χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της ανατολικής Ευρώπης.
Επιπλέον, η Ελλάδα έπεσε για το 2020 από τη θέση εξήντα
πέντε στη θέση εβδοµήντα στην κατάταξη των χωρών που διερευνά τον δείκτη ελευθερίας του Τύπου, δείκτη που δηµοσίευσαν οι «Δηµοσιογράφοι χωρίς Σύνορα» και µεταξύ των είκοσι
επτά κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαµβάνουµε
την τέταρτη θέση από το τέλος.
Αν συνυπολογίσουµε την αντιδηµοκρατική επιλογή για την αυστηροποίηση του πλαισίου για τα fake news που θέσπισε χθες η
Κυβέρνηση, κατανοούµε ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
προσπαθεί να λύσει υπαρκτά προβλήµατα µε µεθόδους, όµως,
που τελικά πλήττουν την ίδια τη λειτουργία της δηµοκρατίας.
Ένας βασικός λόγος που ευδοκιµούν οι ανορθολογικές θεωρίες, είτε για την πανδηµία είτε και για άλλα ζητήµατα, αποτελεί
το γεγονός ότι έχει τρωθεί η εµπιστοσύνη του κόσµου σε αυτή
τη δηµοκρατική λειτουργία των θεσµών. Αν ο κόσµος αισθάνεται
ότι δεν µπορεί να επηρεάσει τη µοίρα του, δεν θα µπορέσουµε
ως έθνος ούτε την πανδηµία να δαµάσουµε, αλλά ούτε και µια
ουσιαστική µεγάλη δύσκολη µετάβαση στην πράσινη οικονοµία
να κάνουµε. Η εµβάθυνση της δηµοκρατίας και τελικά η συµµετοχική δηµοκρατία είναι αδήριτες ανάγκες για τον Ελληνισµό.
Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε µεγάλους
κινδύνους για τη δηµοκρατία. Η συγκέντρωση και µόνο του χρήµατος που αβγατίζει µε πολύ µεγάλες ταχύτητες και παράλληλα
συγκεντρώνεται στα χέρια όλο και λιγότερων ανθρώπων µεταφράζεται σε υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε λίγους και ισχυρούς. Όχι µόνο αποτελεί για τους θεσµούς και τη δηµοκρατία
απειλή, έχει ήδη σε πολλές χώρες αιχµαλωτίσει τη δηµοκρατία.
Την ίδια ώρα αυταρχικοί ηγέτες µετέρχονται τα ίδια µέσα για τον
έλεγχο των δηµοκρατικών θεσµών και της ενηµέρωσης όπως και
το υπερσυγκεντρωµένο κεφάλαιο.
Η ενηµέρωση από συστατικό αγαθό της δηµοκρατίας µετατρέπεται στις µέρες µας σε εµπόρευµα και από µέσο αποτύπωσης της πραγµατικότητας γίνεται εργαλείο χειραγώγησης. Και
αυτό και για τα συµβατικά µέσα ενηµέρωσης και για τα λεγόµενα
social media, όπου αδιαφανή κέντρα τα χρησιµοποιούν για συστηµατική παρακολούθηση του πολίτη και αθέµιτη επιρροή µέσω
τεχνητής νοηµοσύνης και αλγορίθµων. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που µε ευθύνη υπάκουων και πρόθυµων πολιτικών εξωθεσµικές δυνάµεις επιχειρούν να καταστήσουν υποχείριους
πολιτική και πολιτικούς.
Άλλοι θεσµοί, όπως είναι οι εταιρείες που διενεργούν έρευνες
της κοινής γνώµης, αξιοποιούν τη θέση τους για να χειραγωγή-
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σουν τους ίδιους τους πολίτες στους οποίους απευθύνονται για
να διενεργήσουν τις έρευνές τους. Δεν αποτελεί παραδοξολογία
να δηµοσιεύονται έρευνες τη στιγµή που οι συντάκτες τους σε
διπλανές στήλες των ίδιων εφηµερίδων εξηγούν για ποιους λόγους δεν µπορούν οι έρευνες αυτές να είναι αξιόπιστες;
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα χρόνια της κρίσης είδαµε να καλλιεργούνται πολλοί µύθοι βασισµένοι στα ψέµατα, την υποκρισία,
τη σπίλωση συνειδήσεων. Είδαµε το µίσος και τον διχασµό να
θεριεύουν. Και είδαµε και τη Νέα Δηµοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ να
συναγωνίζονται για το ποια ηγεσία θα βγάλει τον χειρότερό της
εαυτό.
Αν δεν κατανοήσουµε ότι βασικό στοιχείο της κρίσης ήταν η
ασθενική λειτουργία δηµοκρατικών θεσµών και ανεξάρτητων
αρχών που επέτρεψε την αυθαιρεσία και την αδιαφάνεια, θα τα
βρούµε ξανά µπροστά µας και µάλιστα σε µια εποχή ακόµα µεγαλύτερων προκλήσεων. Και εδώ στην Αίθουσα της Βουλής, στο
κάστρο της δηµοκρατίας αυτά πρέπει να συζητάµε, γιατί είναι
καίριας και ζωτικής σηµασίας.
Δεν είναι δυνατόν να πάµε στο µέλλον χωρίς κοινωνική συνοχή
και δικαιοσύνη και χωρίς θεσµούς που να λειτουργούν δηµοκρατικά και να εµπεδώνουν περιβάλλον εµπιστοσύνης. Απαιτείται να
δράσουµε άµεσα µε αίσθηµα ευθύνης. Απαιτείται να προασπιστούµε την αυτονοµία της πολιτικής, να αποκαλύψουµε τις νέες
µορφές υπονόµευσης της δηµοκρατίας και να υπερασπισθούµε
το δηµόσιο συµφέρον και, βέβαια, τα δικαιώµατα των πολιτών
µας.
Εµείς που επαγγελθήκαµε και κάνουµε πράξη τη διαύγεια και
τη διαφάνεια στον δηµόσιο βίο, την ελεύθερη ραδιοφωνία, θα είµαστε πάντα µε την πλευρά της γνώσης, µε την πλευρά της αλήθειας, του ενηµερωµένου και ακηδεµόνευτου πολίτη, ακόµα και
αν είµαστε µόνοι µας. Αλλά, πιστεύω ότι δεν θα είµαστε µόνοι
µας, ότι αυτή ακριβώς η ανάγκη είναι και απαίτηση του ελληνικού
λαού και έτσι θα συνεχίσουµε. Αυτή είναι η ταυτότητά µας και η
εντολή των πολιτών µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κυρία Παπακώστα,
επικαλούµαι την υποµονή σας. Θα λάβει τον λόγο ο κ. Τσίπρας.
Μετά από τον κ. Παπανδρέου θα κληθεί στο Βήµα ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξης Τσίπρας.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις αρχές του
προηγούµενου µήνα ο Αυστριακός Καγκελάριος Κουρτς αναγκάστηκε σε παραίτηση µετά από εισαγγελική παρέµβαση για να
διερευνηθούν καταγγελίες που αφορούν σε απόπειρα χειραγώγησης µε κρατικό χρήµα µέσων µαζικής ενηµέρωσης, αλλά και
δηµοσκοπήσεων στην Αυστρία.
Η είδηση για την παραίτηση Κουρτς θα µπορούσε να είναι µια
ενδιαφέρουσα είδηση για πολιτικές εξελίξεις σε µια µακρινή ευρωπαϊκή χώρα, που λίγο µας αφορά εµάς εδώ στην Ελλάδα. Η
αναστάτωση, όµως, που προξένησε η είδηση αυτή στο Μέγαρο
Μαξίµου ήταν δυσανάλογη και ασυνήθιστη για ένα γεγονός που
συµβαίνει σε µια άλλη µακρινή ευρωπαϊκή χώρα.
Γιατί άραγε; Μήπως γιατί ο κ. Κουρτς είναι οµοϊδεάτης και επιστήθιος φίλος του κ. Μητσοτάκη; Δεν νοµίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα στεναχωριόταν τόσο πολύ για έναν πολιτικό του φίλο από
την Αυστρία. Αντιθέτως, η ανησυχία του δεν αφορούσε καθόλου
την Αυστρία και τις πολιτικές εξελίξεις εκεί, αλλά αφορούσε την
Ελλάδα. Γιατί πολύ σωστά ο κ. Μητσοτάκης φοβήθηκε ότι η παραίτηση Κουρτς στην Αυστρία για την απόπειρα χειραγώγησης
µέσων µαζικής ενηµέρωσης και δηµοσκοπήσεων θα ανοίξει και
εδώ στην Ελλάδα, έστω και ετεροχρονισµένα, µία πολύ ουσιαστική συζήτηση για την ποιότητα της δηµοκρατίας µας, για τις
πρακτικές της Κυβέρνησης του απέναντι στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αλλά και στις εταιρείες δηµοσκοπήσεων.
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Τι το φοβερό, όµως, έκανε ο Κουρτς στην Αυστρία και αναγκάστηκε σε παραίτηση αυτός ο λαοπρόβλητος ηγέτης, ο φέρελπις νέος της ευρωπαϊκής Δεξιάς, που πέντε µήνες πριν
παραιτηθεί, πριν αναγκαστεί σε παραίτηση, δεχόταν περιχαρής
το βραβείο -άκουσον, άκουσον- για την ελευθερία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης; Τι θράσος και τι υποκρισία ε; Και ποιον είχε
προσκαλέσει -να θυµίσω- ως κεντρικό οµιλητή στη βράβευση του
για την ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης, πέντε µήνες πριν
αναγκαστεί σε παραίτηση για χειραγώγηση των ΜΜΕ; Ποιον; Τον
κ. Μητσοτάκη -ποιον άλλο;-, τον ειδικό να µιλήσει για ζητήµατα
ελευθερίας του Τύπου, για την ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης. Αλίµονο! Ή έχουµε το know how και είναι διεθνούς φήµης
αυτό το know how ή δεν το έχουµε καθόλου!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γιατί, όµως, ο βραβευθείς προ µηνών Καγκελάριος της Αυστρίας για την ελευθερία του Τύπου µόλις πέντε µήνες µετά τη
βράβευση του αναγκάστηκε σε παραίτηση για κατηγορίες που
αφορούν χειραγώγηση του Τύπου; Γιατί την περίοδο 2016 - 2018,
τότε που ήταν Υπουργός Εξωτερικών, είχε διαθέσει κρατικό
χρήµα από τα κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών ύψους
1.000.000 ευρώ προκειµένου να χρηµατοδοτήσει δηµοσκοπήσεις
και εγκωµιαστικά σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης δηµοσιεύµατα
για τον ίδιο µε αντάλλαγµα την αγορά διαφηµιστικού χρόνου.
Σας θυµίζει κάτι αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Το έχετε
ξανακούσει; Έχει υποπέσει στην αντίληψή σας; Έχει συµβεί ποτέ
στη χώρα µας κάτι παρόµοιο; Συνέβη µόνο στην Αυστρία από την
εκεί Δεξιά και τον φίλο του κ. Μητσοτάκη και µόλις το έµαθε ο κ.
Μητσοτάκης τον έβγαλε από φίλο στο Facebook; Διότι, ως γνωστόν, δεν τα σηκώνει κάτι τέτοια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ας µη γελιόµαστε! Ο κ. Κουρτς µπροστά στον κ. Μητσοτάκη
µάλλον φαντάζει ως Αρσακειάδα!
Για 1.000.000 ευρώ κατηγορήθηκε ο Κουρτς! Για 1.000.000
ευρώ παραιτήθηκε ο Κουρτς! Τόσο πίσω είναι αυτοί οι Αυστριακοί! Τι είναι 1.000.000 ευρώ; Εδώ ρέουν εκατοµµύρια των εκατοµµυρίων κρατικό χρήµα, χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων και δεν τρέχει τίποτα. Και όχι διότι στην Αυστρία υπάρχουν
εισαγγελείς και δικαστές και εδώ όχι -κι εδώ υπάρχουν έντιµοι
και ευσυνείδητοι δικαστές- αλλά γιατί εδώ, ως γνωστόν, βάσει
του νόµου περί ευθύνης Υπουργών κάθε δικαστής µόλις πέσει
πάνω σε ένα πολιτικό πρόσωπο, στέλνει το φάκελο στη Βουλή,
όπως και έκανε η ελληνική δικαιοσύνη τον περασµένο Μάιο που
ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για πιθανή κακουργηµατική απιστία κατά του δηµοσίου, για τη λίστα Πέτσα. Και πέφτοντας
πάνω στους κ.κ. Σκυλακάκη και Πέτσα, Υπουργούς της Κυβέρνησης, αναγκάστηκε να διακόψει την έρευνα και να διαβιβάσει
το φάκελο στη Βουλή. Και, φυσικά, η κοινοβουλευτική Πλειοψηφία φρόντισε να το θάψει αυτό το φάκελο για µήνες σε κάποιο
συρτάρι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το ζήτηµα, όµως, επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω, δεν είναι µόνο νοµικό και ποινικό. Ας µην έχετε καµµία
αµφιβολία, θα αναζητηθούν ποινικές ευθύνες για αυτή την ιστορία όσο κι αν φροντίσατε -έξυπνα δρώντας- να βάλετε διαµεσολαβητή -διότι δολίως το είχατε στήσει το παιχνιδάκι- µια εταιρεία
για να κάνει δήθεν µε δική της ευθύνη την κατανοµή των χρηµάτων. Αλλά έννοια σας, θα αναζητηθούν οι πολιτικές ευθύνες,
διότι, ως γνωστόν, δεν υπάρχει πια και η παραγραφή. Μην το ξεχνάτε αυτό. Φροντίσαµε και αλλάξαµε το Σύνταγµα. Αναγκαστήκατε και το ψηφίσατε και εσείς. Άρα, µη νοµίζετε ότι θα την
γλιτώσετε. Ας το έχετε υπ’ όψιν.
Επαναλαµβάνω, όµως, το εξής: Για εµένα το µείζον, το µέγα
ζήτηµα τούτη την ώρα δεν είναι το νοµικό και το ποινικό. Το µέγα
ζήτηµα τούτη την ώρα είναι πρωτίστως, θα έλεγα εγώ, ηθικό και
πολιτικό. Άλλωστε, ο κ. Κουρτς δεν παραιτήθηκε στην Αυστρία
γιατί τον ανάγκασε κάποιος νόµος να παραιτηθεί και, µάλιστα,
πριν πάει καν στις αίθουσες των δικαστηρίων η υπόθεσή του. Ο
Κουρτς παραιτήθηκε στην Αυστρία, διότι η αυστριακή κοινωνία
δεν αποδέχεται αυτή την ανήθικη συµπεριφορά από έναν πολιτικό και δη από έναν καγκελάριο.
Εσείς, λοιπόν, τι νοµίζετε εδώ στην Ελλάδα ότι θα συµβεί; Τι
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νοµίζετε; Ότι η ελληνική κοινωνία θα ανεχθεί αυτή την ανήθικη
συµπεριφορά του κ. Μητσοτάκη, που είναι δύο φορές ανήθικη,
γιατί όλα αυτά δεν τα έκανε το 2016 και το 2018, όπως ο Κουρτς,
αλλά την περίοδο της πανδηµίας και µε πρόσχηµα την πανδηµία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Την ώρα εκείνη που η ελληνική κοινωνία είχε βυθιστεί στον
φόβο και στην ανασφάλεια, την ώρα εκείνη που είχαµε όλοι κλειστεί στα σπίτια µας µε επαναλαµβανόµενα lockdown, την ώρα
που τα νοσοκοµεία γέµιζαν -όπως και τώρα δυστυχώς- µε ασθενείς COVID, τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης; Αποφάσιζε να αφήσει τα
νοσοκοµεία δίχως επάρκεια σε γιατρούς και νοσηλευτές και
δίχως επάρκεια σε κλίνες ΜΕΘ -όπως έλεγε ο κ. Πέτσας, «δεν
θα ρίξουµε λεφτά σε µαύρη τρύπα να φτιάξουµε µονάδες εντατικής θεραπείας»- αποφάσιζε να αφήνει χωρίς επαρκή χρηµατοδότηση το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, αλλά την ίδια ώρα έδινε έναν
πακτωλό χρηµάτων, λεφτά των Ελλήνων φορολογουµένων, για
να φτιάξει ένα καθεστώς στα µέσα ενηµέρωσης, για να έχει τα
µέσα ενηµέρωσης να τον λιβανίζουν.
Ξέρετε, αυτό δεν είναι µονάχα ντροπιαστικό, θα έλεγα ότι είναι
και εγκληµατικό. Και είναι εγκληµατικό, γιατί υποτίθεται ότι αυτά
τα 40.000.000 και πλέον θα δίνονταν σε πρώτη φάση για καµπάνια ενηµέρωσης για τον κορωνοϊό και σε δεύτερη φάση για καµπάνια για τον εµβολιασµό. Όµως, αντί για καµπάνια ενηµέρωσης
και καµπάνια πειθούς για τον εµβολιασµό, είχαµε προπαγάνδα
για τον «Μωυσή» που τα κατάφερε και νίκησε τρεις απανωτές
φορές την πανδηµία και για το «τσιτάχ» της πολιτικής ζωής. Καµµία έγνοια και καµµία καµπάνια για την προστασία των πολιτών,
για τη δηµόσια υγεία και για τον εµβολιασµό, µονάχα λιβανιστήρι.
Και ξέρετε, αυτό φαίνεται και από το αποτέλεσµα, από την εξέλιξη των πραγµάτων. Η χώρα µας σήµερα βρίσκεται στη δραµατική θέση να είναι στην κορυφή της Ευρώπης σε θανάτους ανά
εκατοµµύριο πληθυσµού εδώ και µήνες, αλλά στον πάτο της Ευρώπης σε εµβολιαστική κάλυψη. Έπιασε τόπο η καµπάνια!
Είναι, λοιπόν, βαθιά ανήθικο αυτό που επέλεξε να κάνει ο κ.
Μητσοτάκης µε τα χρήµατα του ελληνικού λαού. Και η Βουλή σήµερα αξιοποιεί τη δυνατότητα που µας δίνει το Σύνταγµα, την
αλλαγή που έγινε στο Σύνταγµα. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
Για πρώτη φορά αξιοποιείται και ελπίζω να υπάρξει σεβασµός
στο Σύνταγµα και να µην επιχειρηθεί από την πλευρά της Πλειοψηφίας -όπως ακούστηκε κάποια στιγµή- αυτή η παρέµβαση,
µια παρέµβαση που θα ήταν προσβολή απέναντι στο Σύνταγµα.
Διότι η εκάστοτε πλειοψηφία δεν θα είναι σε ευχάριστη θέση
όταν η µειοψηφία θέλει να ελέγξει τα πεπραγµένα της. Όµως,
αυτό ψηφίσαµε, αυτό αποφασίσαµε όλοι µαζί. Θα ήταν, λοιπόν,
ευχής έργο να µην παρέµβετε σε αυτό.
Λέω λοιπόν ότι αξιοποιώντας αυτή την αλλαγή του Συντάγµατος, που δίνει τη δυνατότητα στην Αντιπολίτευση να ελέγχει την
εκάστοτε κυβερνητική Πλειοψηφία, η Βουλή σήµερα δεν έρχεται
απλά να συστήσει µια εξεταστική επιτροπή, η Βουλή σήµερα καλείται, θα έλεγα, να κάνει το καθήκον της απέναντι στο Σύνταγµα
και στη δηµοκρατία. Καλείται να υπερασπιστεί την ίδια τη δηµοκρατία, να υπερασπιστεί τον πλουραλισµό και την αντικειµενική
ενηµέρωση, που αποτελούν πυλώνες της ίδιας της δηµοκρατίας.
Καλείται να διερευνήσει και να απαντήσει σε αυτήν την απολυταρχική πρακτική της χειραγώγησης της κοινής γνώµης, που τη
συναντάµε µόνο σε αυταρχικά καθεστώτα. Καλείται να διερευνήσει κι ας έχετε εσείς την πλειοψηφία, και µόνο που θα ανοίξει
αυτός ο φάκελος σας ενοχλεί και σας φοβίζει, καλείται να διερευνήσει και να φωτίσει τους δόλιους τρόπους µε τους οποίους
η Κυβέρνηση µε τα χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων
προσπάθησε να στήσει ένα πρωτοφανές καθεστώς φαυλοκρατίας. Πώς µέσα σε λίγους µήνες η αριστεία και οι φιλελεύθερες
ιδέες, που δήθεν υπερασπιστήκατε, έγιναν ένα συνονθύλευµα
διαπλοκής, προπαγάνδας και αυταρχισµού. Πώς µέσα σε λίγους
µήνες καταφέρατε να µετατρέψετε µια ευρωπαϊκή δηµοκρατία
σε αυταρχικό καθεστώς τύπου Ορµπάν και Κουρτς.
Και γιατί το κάνατε αυτό; Πρώτα απ’ όλα διότι µπροστά στην
επικείµενη τότε εκδήλωση µιας πανδηµίας, που, πράγµατι, δεν
είναι µια εύκολη υπόθεση, αισθανθήκατε πολύ λίγοι να αναµετρηθείτε µε αυτή τη σκληρή πραγµατικότητα που είχατε µπρο-
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στά σας. Αισθανθήκατε ανεπαρκείς για να διαχειριστείτε τόσο
µεγάλα και ζωτικά ζητήµατα.
Και αντί να επιχειρήσετε να παλέψετε µε την πραγµατικότητα,
να παλέψετε µε την πανδηµία που σκίαζε τις ψυχές όλων των Ελλήνων εκείνη την περίοδο και σήµερα συνεχίζει, αντί να παλέψετε
ώστε να αντιµετωπίσετε το πρόβληµα θελήσατε να αγοράσετε
µια άλλη πραγµατικότητα, να εξαγοράσετε την ίδια την αλήθεια.
Και έχετε οχυρωθεί πίσω από τα τείχη της προπαγάνδας και του
ψέµατος, αδυνατώντας ή και αδιαφορώντας να κατανοήσετε τι
συµβαίνει σήµερα έξω από αυτά τα τείχη.
Γι’ αυτό και τον τελευταίο καιρό µοιάζετε εντελώς σαστισµένοι, έχετε ρίξει λευκή πετσέτα. Από το καλοκαίρι και µετά αλλάξετε -ο Πρωθυπουργός, όχι εσείς κύριε Γεραπετρίτη- όλους τους
αρµόδιους Υπουργούς που διαχειρίστηκαν την πανδηµία παρά
τις διαρκώς επαναλαµβανόµενες αυτάρεσκες δηλώσεις ότι τα
πετύχατε όλα. Τους άλλαξε όλους όµως και βάλατε να διαχειρίζεται την πιο κρίσιµη στιγµή την πανδηµία ένας Υπουργός, ένα
στέλεχός σας που προέρχεται από τον χώρο της ακροδεξιάς, για
να χαϊδέψετε αυτιά, γνωρίζοντας ότι στο πολύ µεγάλο ποσοστό
των συµπολιτών µας που δεν έχουν εµβολιαστεί και κυρίως σε
αυτούς που αρνούνται όχι σε αυτούς που φοβούνται, γιατί για
αυτούς που φοβούνται δεν κάνατε τίποτα, κυριαρχούν απόψεις
ακροδεξιάς, να τους χαϊδέψετε τα αυτιά. Ρίξατε λευκή πετσέτα
και στον εµβολιασµό, λευκή πετσέτα και στις αναγκαίες εκείνες
προσπάθειες που θα µπορούσαν να έχουν γίνει για να στηριχθεί
έστω και την ύστατη στιγµή το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Και περιµένετε πια µοιραίοι και άβουλοι αντάµα, όπως έλεγε
ο ποιητής, τι; Περιµένετε από τους επικοινωνιακούς σας αερόσακους να σας προστατεύσουν από την πρόσκρουση µε τη
σκληρή πραγµατικότητα. Όµως δεν µπορείτε πια να αποφύγετε
αυτή την πρόσκρουση, διότι ό, τι και να πείτε, ό,τι και να παίξουν
και ό,τι και να κάνουν αυτοί που σας προστατεύουν επικοινωνιακά ο κόσµος τη ζει δυστυχώς αυτή την πραγµατικότητα. Και
είναι οδυνηρή αυτή η πραγµατικότητα, είναι σκληρή αυτή η
πραγµατικότητα σε συνδυασµό µε την επιστροφή της πανδηµίας
να θερίζει ανθρώπινες ζωές αλλά και µιας αβίωτης πραγµατικότητας µε την ακρίβεια σήµερα να χτυπά την πόρτα της συντριπτικής πλειοψηφίας των νοικοκυριών, που δεν έχουν να βγάλουν
τον µήνα και στην τρίτη εβδοµάδα σώζεται το εισόδηµα, µε τις
τιµές στα τιµολόγια του ρεύµατος να έχουν ανέβει τρεις και τέσσερις φορές. Αυτή είναι η πραγµατικότητα που βιώνει σήµερα ο
µέσος πολίτης. Πώς να την αλλάξεις, πώς να τη διαστρέψεις
αυτή την πραγµατικότητα;
Βγαίνει και λέει ο Πρωθυπουργός: «Αν δεν είχαµε πάρει µέτρα
εµείς για την ακρίβεια στο ρεύµα, θα ήταν δέκα φορές παραπάνω ο λογαριασµός». Και τι µέτρα έχει πάρει; Έχει πάρει µέτρα
των 9 ευρώ και 18 ευρώ και ο κατώτατος µισθός να παραµένει
κολληµένος τρία χρόνια τώρα. Δίνει αύξηση 50 λεπτά τον µήνα
και δεν ντρέπεται που δίνει αύξηση 50 λεπτά τον µήνα. Πώς να
την διαστρέψεις, πώς να την αλλάξεις αυτή την πραγµατικότητα
όταν τρεις µήνες πριν έλεγες ότι τελείωσε πια η πανδηµία, η επιχείρηση «Ελευθερία» µας έσωσε; Και τώρα βλέπουµε εµβολιασµένους συµπολίτες µας να νοσούν.
Πώς να υπάρχει εµπιστοσύνη στο πολιτικό σύστηµα όταν δηµιουργήσατε την αίσθηση, και συνεχίζετε, της χαλαρότητας και
συνεχίζετε να µιλάτε για πανδηµία ανεµβολίαστων, συνεχίζοντας
να δίνετε το µήνυµα στους συµπολίτες µας, στους εµβολιασµένους, σε όλους εµάς ότι «δεν τρέχει τίποτα. Βγείτε έξω χωρίς µάσκες».
Δεν µπορείτε, λοιπόν, πια να αλλάξετε µια εικόνα η οποία είναι
οδυνηρή για τους πολίτες. Ο κόσµος σας έχει πάρει χαµπάρι. Η
πτώση σας θα είναι αναπόφευκτη, κύριε Γεραπετρίτη. Μιλάω σε
εσάς, γιατί µόνο εσείς είστε εδώ από την Κυβέρνηση. Δεν απευθύνοµαι ειδικά σε εσάς. Δεν µπορείτε να το αποφύγετε αυτό.
Εγώ θα έλεγα σήµερα για άλλη µια φορά ότι αφού δεν µπορείτε να αποφύγετε το µοιραίο φροντίστε τουλάχιστον µε τη
στάση σας να αποφύγουµε το µοιραίο για τη ζωή και την ελληνική κοινωνία, για την ανθρώπινη ζωή. Όσο γρηγορότερα τόσο
το καλύτερο. Αφού δεν µπορείτε να πάρετε αποφάσεις δύσκολες
είµαστε εµείς εδώ για να πάρουµε τις αποφάσεις που χρειάζεται
ο τόπος, για να προστατέψουµε την κοινωνία, να προστατεύ-
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σουµε το εισόδηµα, να προστατεύσουµε την ανθρώπινη ζωή.
(Χειροκροτήµατα ζωηρά και παρατεταµένα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
Από τις λίστες Πέτσα µόνο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και
τα τεράστια ποσά που δώσατε χωρίς κανένα κριτήριο σε φιλοκυβερνητικά µέσα, τη χρηµατοδότηση ιστοσελίδων που ανήκουν
σε συγγενικά και φιλικά σας πρόσωπα, µέλη του κυβερνώντος
κόµµατος καθώς και τη χρηµατοδότηση σε ιστοσελίδες µε µηδαµινή επισκεψιµότητα αναδεικνύεται, θα έλεγα, µια πρωτοφανής στα µεταπολιτευτικά χρονικά απόπειρα χειραγώγησης των
µέσων ενηµέρωσης και της κοινής γνώµης.
Και το κρίσιµο ερώτηµα που θα έχετε να απαντήσετε σε αυτή
την εξεταστική επιτροπή που έχετε την πλειοψηφία, σας καλώ
αν έχετε κάτι να πείτε να το πείτε και τώρα εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία απέναντι στον ελληνικό λαό, το κρίσιµο ερώτηµα
είναι µε ποια κριτήρια δώσατε αυτά τα χρήµατα. Με ποια κριτήρια; Με κριτήρια την αναγνωσιµότητα, µε κριτήρια τους εργαζόµενους, µε κριτήρια τους δηµοσιογράφους που απασχολούν;
Πείτε µας ένα κριτήριο, ένα!
Με ποιο κριτήριο, για παράδειγµα, δώσατε 180.000 ευρώ στα
µέσα του δηµοσιογράφου και φίλου σας κ. Μαυρίδη και στην
εφηµερίδα «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», που πουλούσε εκείνη την εποχή
χίλια φύλλα και ήταν έτοιµη να κλείσει και όλοι το ξέραµε ότι
ήταν έτοιµη να κλείσει; Η εφηµερίδα «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» πήρε περισσότερα από ό,τι η εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Και πήρε τα
χρήµατα ο κ. Μαυρίδης και µετά την έκλεισε την εφηµερίδα.
Πείτε µας µε ποια κριτήρια τα δώσατε αυτά τα χρήµατα; Ποιο
ήταν το κριτήριο; Ότι είναι συµπαθής; Και σε εµένα είναι συµπαθής ο άνθρωπος. Δεν έχω κανένα πρόβληµα, δεν τον στοχοποιώ
σήµερα που αναφέρω το όνοµά του, αλλά θέλω να πείτε ένα κριτήριο, να εξηγήσετε γιατί.
Με ποια κριτήρια αναγγείλατε ότι θα δώσετε χρήµατα ακόµα
και στον Φουρθιώτη; Στον κ. Φουρθιώτη, κύριε Γεραπετρίτη, δώσατε χρήµατα. Γιατί; Είχατε κάποια ιδιαίτερη επικοινωνία µαζί
του, τον γνωρίζατε; Δώστε µια απάντηση σε αυτό µιας και είστε
εδώ, γιατί πολλοί στην Κυβέρνηση λένε «δεν είχαµε εµείς επαφές
µε τον Φουρθιώτη ο κ. Γεραπετρίτης είχε». Σας δίνω µια ευκαιρία
να δώσετε απαντήσεις. Όχι σε µένα αλλά σε αυτούς στην Κυβέρνηση που σας δείχνουν µε το δάχτυλο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σε ανύπαρκτα site πήγαν να δώσουν χρήµατα αντίστοιχα µε
αυτά που έδιναν σε ιστορικές εφηµερίδες. Τα µάζεψαν βέβαια
σε ό,τι αφορά τον Φουρθιώτη µετά από την κατακραυγή, αλλά
πολλά άλλα δεν τα µάζεψαν.
Πείτε µου, µε ποια κριτήρια δώσατε σχεδόν 15.000 ευρώ σε
µέσα µηδενικής αναγνωσιµότητας -κανείς δεν ήξερε την ύπαρξή
τους στην επαρχία, στην Πιερία για παράδειγµα- µόνο και µόνο
επειδή ανήκουν στον κουµπάρο του κ. Πέτσα, στη σύζυγο του
Βουλευτή Πιερίας Νέας Δηµοκρατίας του κ. Πάτση, 15.000 ευρώ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Γρεβενών.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Γρεβενών. Τα µπέρδεψα. Δεν είµαι καλός στη
γεωγραφία των εδράνων της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν αλλάζει,
όµως, το επιχείρηµα. Οι 15.000 ευρώ στον κουµπάρο του Υπουργού και στη σύζυγο του βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας. Τα ίδια
χρήµατα που πήρε το site της «Εφηµερίδας των Συντακτών». Δεν
είχε κουµπάρο τον Πέτσα η «Εφηµερίδα των Συντακτών». Πώς
να πάρει χρήµατα; Και ήταν και αντιπολιτευόµενη.
Με ποια κριτήρια δώσατε 30.000 ευρώ σε ένα site που δεν το
γνώριζα ότι υπάρχει -το µάθαµε, όµως, καλό του κάνει αυτό, του
έγινε και διαφήµιση- στο site του κ. Μουρούτη, 30.000 ευρώ.
Επειδή είναι στενός συνεργάτης του κ. Σαµαρά; Το ίδιο δώσατε
στην «Εφηµερίδα των Συντακτών», όχι στο site. Ένα άγνωστο site
που δεν το ξέρει κανείς, να παίρνει τα ίδια µε µια εφηµερίδα που
έχει δεκαπέντε χιλιάδες φύλλα η σαββατιάτικη της έκδοση. Με
ποια κριτήρια δώσατε χιλιάδες ευρώ σε site που δεν περιέχονται
καν στο µητρώο online media του υπουργείου και σε κατ’ ουσίαν
ανύπαρκτα µέσα. Έχω εδώ λίστα µε δεκάδες παραδείγµατα
αλλά δεν είναι η ώρα, θα τα πούµε στην εξεταστική.
Τέλος, µε ποια κριτήρια αποκλείσατε εντελώς από κάθε χρηµατοδότηση το ενοχλητικό για εσάς «DOCUMENTO», την κυρια-
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κάτικη αυτή εφηµερίδα και το site της; Γιατί; Να σας πω εγώ
γιατί. Γιατί ενοχλεί τον «Καίσαρα», γι’ αυτό. Γιατί αποκαλύπτει ότι
έχει ψευδές πόθεν έσχες, γι’ αυτό. Και ότι ενοχλεί τον «Καίσαρα»,
πρέπει να κλείσει, δεν πρέπει να υπάρχει. Αυτή είναι η αντίληψή
σας για τη δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ειρήσθω εν παρόδω, η στάση Μητσοτάκη απέναντι στο «DOCUMENTO» που αποδεικνύει και ένα συµπλεγµατισµό και µια αντιδηµοκρατική κουλτούρα, δεν αφορά µονάχα τη λίστα Πέτσα.
Διότι επιχείρησε ο ίδιος προσωπικά να αφήσει εκτός από κάθε
είδους χρηµατοδότηση διαφηµιστική αυτή την εφηµερίδα από
τις πρώτες µέρες που ανέλαβε Πρωθυπουργός, τηλεφωνώντας
προσωπικά σε έναν προς έναν τους επιχειρηµατίες και τους διευθυντές των επιχειρηµατικών οµίλων, για να πάψουν τη διαφήµιση. Ποιος; Ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και όχι, δεν είναι η
χώρα µας η Τουρκία του Ερντογάν, δεν είναι η χώρα µας η Ουγγαρία του Όρµπαν, είναι η Ελλάδα, του Μητσοτάκη, όµως. Αλλά
µια Ελλάδα που έχει µακρά δηµοκρατική παράδοση και αγώνες
σ’ αυτόν τον τόπο για την ελευθερία του Τύπου. Κι αν δεν θέλετε
να ακούτε εµάς, µας γράφετε στα παλαιότερα των υποδηµάτων
σας, λέτε η Αντιπολίτευση τα λέει, γιατί δεν απαντάτε στις επανειληµµένες ενοχλήσεις που είχατε από διεθνείς θεσµούς και οργανισµούς;
Έκθεση ετήσια του Συµβουλίου της Ευρώπης για την ελευθερία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
Θα την καταθέσω στα Πρακτικά.
Τι λέει; Λέει, µεταξύ άλλων, το εξής: Τα ελληνικά µέσα µαζικής
ενηµέρωσης που επικρίνουν την Κυβέρνηση αποκλείστηκαν από
ένα πρόγραµµα στήριξης 20 εκατοµµυρίων ευρώ. Πολλά που θεωρούνταν αντιπολιτευτικά, έλαβαν δυσανάλογα χαµηλότερα επίπεδα διαφηµιστικών εσόδων από την εκστρατεία για τη δηµόσια
υγεία σε σύγκριση µε πιο φιλικά προς την Κυβέρνηση µέσα, παρ’
όλο που είχαν µεγαλύτερη κυκλοφορία και αναγνωσιµότητα.
Ποιος τα λέει αυτά; Η έκθεση του Συµβουλίου της Ευρώπης. Το
«DOCUMENTO», µια εβδοµαδιαία ερευνητική εφηµερίδα, αποκλείστηκε εξολοκλήρου από την κρατική χρηµατοδότηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το καθεστώς, όµως, δεν εξαντλείται στη χειραγώγηση της
πλειοψηφίας των µέσων και στην απόπειρα φίµωσης κάθε ενοχλητικής φωνής. Τα σωστά καθεστώτα που σέβονται τον εαυτό
τους, επιχειρούν και τη χειραγώγηση της κοινής γνώµης µέσα
από τη δηµοσίευση κατευθυνόµενων µετρήσεων της κοινής γνώµης. Στις ηµέρες µας έτσι λειτουργούν, παλαιότερα δεν υπήρχαν
οι µετρήσεις, τώρα που υπάρχουν, αν θέλουν να σέβονται τον
εαυτό τους, κάνουν και αυτό.
Και θέλω να είµαι ευθύς εξαρχής σαφής και καθαρός, δεν έχω
καµµία διάθεση να ασχοληθώ και δεν θέλω να ασχοληθώ µε το
σύνολο των δηµοσκοπικών εταιρειών ή µε εταιρείες που κάνουν
µε εντιµότητα και σεβασµό στις επιστηµονικές αρχές τη δουλειά
τους, είτε πέφτουν µέσα, τα τελευταία χρόνια πιο σπάνιο, είτε
πέφτουν έξω, τα τελευταία χρόνια πιο σύνηθες.
Εδώ, όµως, µιλάµε για ένα εξόφθαλµο αλισβερίσι µίας συγκεκριµένης εταιρείας, αυτή καταθέτουµε να ερευνηθεί στην πρόταση, ένα αλισβερίσι, που µόλις ανακαλύφθηκε, µόλις το
πιάσαµε στα πράσα, που λένε, αποφασίσατε να το κρύψετε.
Στις 31 Μαΐου η εταιρεία «OPINION POLL» παρουσίασε µία
έρευνα που τα πορίσµατά της, επιεικώς να το πούµε, µας φάνηκαν παράξενα, όπως, επιεικώς να το πούµε, µας είχαν φανεί και
άλλα ευρήµατα αυτής της εταιρείας, κύριε Σκανδαλίδη, παράξενα που αφορούσαν τα εσωτερικά ζητήµατα του ΚΙΝΑΛ.
Δεν µε ακούει ο κ. Σκανδαλίδης, έχει κουβέντα.
Λέω ότι, µας φάνηκαν παράξενα τα ευρήµατα αυτής της εταιρείας, όπως µας είχαν φανεί παράξενα και προηγούµενα ευρήµατα που αφορούσαν τα εσωτερικά ενός κόµµατος αλλά δε
δώσαµε ιδιαίτερη σηµασία. Όταν επαναλήφθηκε αυτό και ζητήσαµε, αξιοποιώντας το νόµο Ρουσόπουλου, νόµο κυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας και καταθέσαµε σχετικό αίτηµα στην Επι-
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τροπή Θεσµών και Διαφάνειας, να προσκοµιστούν στην επιτροπή
από την δηµοσκοπική εταιρεία τα πρωτογενή δεδοµένα της έρευνας, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε το κόστος, τον τρόπο και
τη µέθοδο για τη διενέργεια της έρευνας και της εξαγωγής των
αποτελεσµάτων. Τι πιο ορθόν σε µια δηµοκρατία να ελέγχονται
όλοι, µε βάση το νόµο που ισχύει; Έπειτα από ένα µήνα σιωπής
και παρά τα συνεχή αιτήµατα Βουλευτών µας, ο Πρόεδρος της
επιτροπής, ο κ. Μπούρας, αρνήθηκε το αίτηµά µας µε εντελώς
αβάσιµους και προσχηµατικούς λόγους. Είναι βέβαιο ότι δεν αρνήθηκε ο συµπαθέστατος κ. Μπούρας από µόνος του, ήταν απόφαση της Πλειοψηφίας, απόφαση της Κυβέρνησης.
Και το ερώτηµα είναι προφανές. Γιατί αρνήθηκε; Τι πρόβληµα
έχει η Κυβέρνηση να ελεγχθεί -όχι η εταιρεία, προσέξτε- αλλά
µία και µόνο συγκεκριµένη µέτρηση; Βέβαια την απάντηση την
πήραµε λίγο αργότερα, µετά τη ΔΕΘ, όταν σε νέα έρευνα της εν
λόγω εταιρείας ο κ. Μητσοτάκης συγκέντρωνε ποσοστά Τσαουσέσκου, λίγες µέρες αφότου είχε καεί η µισή Ελλάδα.
Όσο πιο πολλά στρέµµατα καίγονται σε αυτή τη χώρα και όσο
περισσότερα κρούσµατα και θανάτους έχουµε, τόσο περισσότερο ανεβαίνει η δηµοφιλία του κ. Μητσοτάκη. Είναι ένα αξιοπερίεργο φαινόµενο αυτό, µόνο στην Ελλάδα συµβαίνει, αλλά αυτή
είναι η πραγµατικότητα σήµερα.
Ψάχνοντας, όµως, λίγο παραπάνω, ανακαλύψαµε ότι εδώ δεν
µιλάµε για λάθος µεθοδολογία -και θέλω να το τονίσω αυτό- δεν
θέλουµε να κρίνουµε στατιστικές µεθόδους και επιστηµονικές
µεθόδους, εδώ µιλάµε για κάτι πιο βαθύ, διότι το Εθνικό Δίκτυο
Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας, το ΕΔΥΠΕ που είναι εποπτευόµενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
τον Ιούλιο του 2020 ενέκρινε την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «REPOSITION STRATEGY» που ανήκει στο ίδιο φυσικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης της εν λόγω δηµοσκοπικής εταιρείας
για το έργο «τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη του travel.gov.gr».
Η αρχική απευθείας ανάθεση κάλυπτε συνολικό διάστηµα δύο
µηνών και είχε κόστος 60.000 ευρώ, ενώ σύµφωνα µε τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ακολούθησαν και άλλες δύο επιπλέον επεκτάσεις της αρχικής σύµβασης, άλλες 60.000 ευρώ και 150.000 ευρώ
ακολούθως, δηλαδή συνολικά 270.000 ευρώ απευθείας ανάθεση
στον ιδιοκτήτη της εταιρείας που βγάζει τα περίεργα αποτελέσµατα και η Κυβέρνησή σας αρνείται από το αρµόδιο βάσει του
νόµου θεσµικό όργανο να ελεγχθεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τώρα µεταξύ µας, εδώ που τα λέµε για 270.000 δεν είναι και
άσχηµα. Θα µπορούσε να τον βγάλει και καταλληλότερο για πλανητάρχη τον κ. Μητσοτάκη η «OPINION POLL».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όµως, ξέρετε, αυτά είναι χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων. Θέλουµε να δώσετε µια απάντηση για όλα αυτά. Τι έχετε
να απαντήσετε για όλα αυτά; Τι έχετε να απαντήσετε γι’ αυτές
τις άθλιες και ανήθικες µεθόδους χειραγώγησης της κοινής γνώµης εν µέσω πανδηµίας, για την αθλιότητα των απευθείας αναθέσεων; Και δεν είναι χιλιάδες ευρώ µόνο. Είναι δισεκατοµµύρια
που µοιράζετε σε φίλους και «ηµέτερους» εν µέσω της χειρότερης, της σκληρότερης υγειονοµικής κρίσης στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Εσείς που ήλθατε µε «σηµαία» σας το λιγότερο
κράτος, έχετε φτιάξει µέσα σε δύο χρόνια ένα κράτος-τέρας,
ευεργέτη κάθε «γαλάζιου» παιδιού και καθενός τυχοδιώκτη που
σας τάζει εκδούλευση. Με πρόσχηµα την πανδηµία δώσατε τη
δυνατότητα σύναψης δηµόσιων συµβάσεων µε απευθείας ανάθεση ανεξαρτήτως ποσού και αυξήσατε τα πάγια όρια για τις
απευθείας αναθέσεις.
Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Ένα απίστευτο «πάρτι» από άκρη
σ’ άκρη σε όλη την Ελλάδα µε απευθείας αναθέσεις, ένα «τσουνάµι» απευθείας αναθέσεων, µια πρωτοφανής κατασπατάληση
δηµόσιου χρήµατος, τη στιγµή που η συντριπτική πλειοψηφία
των συµπολιτών µας βιώνει µια πρωτοφανή εργασιακή και οικονοµική ανασφάλεια.
Δύο δισεκατοµµύρια εκατόν εβδοµήντα εκατοµµύρια ευρώ
δώσατε σε απευθείας αναθέσεις µέσα σε ενάµιση χρόνο και
άλλα δύο δισεκατοµµύρια επτακόσια τριάντα εκατοµµύρια δώσατε σε συµβάσεις κλειστών διαδικασιών ή διαδικασιών διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση. Συνολικά µιλάµε για
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4,9 δισεκατοµµύρια ευρώ µέσα σε δεκαοκτώ µήνες, 5 δισεκατοµµύρια ευρώ, λοιπόν, σε «ηµέτερους». Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στη
χώρα. Ο κόσµος έξω δυστυχεί, ο κόσµος έξω φοβάται για τη ζωή
του, δεν έχει να βγάλει τον µήνα µε την ακρίβεια, οι µισθοί µένουν
καθηλωµένοι, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις πνίγονται στα χρέη
κι εσείς κάνετε «πάρτι» µε τα λεφτά του κράτους για τα «δικά σας
παιδιά» που στήνουν εταιρείες την προηγούµενη µέρα της ανάθεσης για να πάρουν «ζεστό» δηµόσιο χρήµα. Είναι ντροπή αυτό
που κάνετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είστε γελασµένοι αν νοµίζετε ότι αυτό θα περάσει έτσι. Στη
σύγχρονη ιστορία του τόπου δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε τέτοιο
«πάρτι» απευθείας αναθέσεων από το δηµόσιο. Σ’ όλο τον δηµόσιο τοµέα επικρατεί µια «πανδηµία» αναθέσεων ή προσχηµατικών
διαδικασιών σε αρεστούς και κοµµατικούς φίλους. Μας γυρνάτε
στις χειρότερες εποχές του πελατειακού κράτους της Δεξιάς.
Επαναλαµβάνω: Μη νοµίζετε ότι όλα αυτά µπορεί να ξεχαστούν
και ότι θα είστε σε θέση πάντα όλα αυτά να τα καλύπτετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας, έχετε βυθιστεί στο σύνδροµο των κυβερνώντων που νοµίζουν ότι η εξουσία τους θα είναι αιώνια. Το σύνδροµο αυτό
λέγεται αλαζονεία. Πιστεύετε ότι θα κυβερνάτε αιώνια και ότι σ’
αυτόν τον τόπο δεν θα υπάρξει άλλη κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία για να σας ζητήσει λογαριασµό. Θέλω, λοιπόν, να σας
ενηµερώσω ότι κάνετε λάθος. Οι µέρες της αφθονίας σας τελειώνουν. Έρχεται η ώρα που όλα θα ελεγχθούν. Τίποτα δεν θα µείνει κρυφό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η αρχή πιστεύω ότι γίνεται σήµερα εδώ στη Βουλή, διότι δεν
είναι µονάχα το γεγονός ότι έχουµε µια πρωτότυπη διαδικασία,
µιας και για πρώτη φορά εφαρµόζεται µια βαθύτατα δηµοκρατική διάταξη του νέου Συντάγµατος, αλλά έχουµε και το γεγονός
ότι πάνω σ’ αυτή την πρόταση, πάνω στην πρόταση να ελεγχθούν
πεπραγµένα της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη υπάρχει η συµφωνία, η σύµπλευση του συνόλου των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης και αυτό κατά την εκτίµησή µου είναι ένα αξιοσηµείωτο
πολιτικά γεγονός.
Η αρχή, λοιπόν, γίνεται σήµερα µε τη σύσταση αυτής της εξεταστικής επιτροπής που θα ερευνήσει όλα τα πεπραγµένα σας για
την απόπειρα ωµής εξαγοράς της ελεύθερης έκφρασης και βούλησης, της χειραγώγησης της κοινής γνώµης, για τον βιασµό της
αλήθειας και της λογικής στις πλάτες µιας κοινωνίας που υποφέρει κι εσείς παρά το ότι υποφέρει, επιλέξατε να ζήσετε τον µύθο
σας, στις πλάτες µιας κοινωνίας φοβισµένης που εσείς, παρά το
ότι είναι φοβισµένη, επιλέξατε να στήσετε ένα πάρτι διαφθοράς,
στις πλάτες µιας κοινωνίας φοβισµένης που εσείς, παρά το ότι
είναι πληγωµένη και φοβισµένη, επιλέξατε να διασπείρετε ψέµατα,
προπαγάνδα και διχασµό για να γλιτώσετε από την οργή της.
Κλείνω µε αυτό µε το οποίο άρχισα. Δεν είναι θέµα νοµικό ή
ποινικό. Είναι θέµα ηθικής. Είναι βαθύτατα ανήθικο αυτό που κάνετε και η Βουλή σήµερα κάνει το πρώτο βήµα για να λάµψει η
αλήθεια και να σταµατήσει αυτός ο ηθικός κατήφορος, για να
λυτρωθεί µια ώρα αρχύτερα η πατρίδα µας από τη χειρότερη,
την πιο κυνική, την πιο επικίνδυνη για τη δηµοκρατία Κυβέρνηση
που γνώρισε ο τόπος µας από τη Μεταπολίτευση και µετά.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Εκ µέρους της Κυβερνήσεως θα απαντήσει ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γεώργιος
Γεραπετρίτης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα απαντήσω στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
απόντος του ιδίου, ο οποίος ποτέ δεν αναµένει να ακούσει την
απάντηση στα όσα είπε, νοµίζω εθισµένος σε µια λογική µονολόγου περισσότερο παρά κοινοβουλευτικού διαλόγου. Αυτός
είναι ο σεβασµός στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κοιτάξτε, δεν είναι
debate, έχουµε οµιλίες εδώ. Κάντε ησυχία. Δεν διέκοψε κανείς
τον κ. Τσίπρα.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Στα
σαράντα λεπτά της οµιλίας του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν ακούστηκε οτιδήποτε. Θα παρακαλούσα λίγο την
υποµονή σας.
Θα ξεκινήσω, κύριε Πρόεδρε, από εκεί που κατέληξα την οµιλία µου κατά τη διάρκεια των συζητήσεων της αναθεωρητικής
Βουλής στην ολοκλήρωση της αναθεωρητικής διαδικασίας. Να
πω µια κουβέντα για τις εξεταστικές επιτροπές, δηλαδή για το
άρθρο 68 του Συντάγµατος. Είναι πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας η οποία ετέθη στην προτείνουσα Βουλή. Ουσιαστικά εξεταστικές επιτροπές πλέον θα µπορούν να συγκροτούνται και από
την κοινοβουλευτική Μειοψηφία, όχι µόνο δηλαδή όπως συνέβαινε µέχρι σήµερα η εξεταστική να είναι ένα στοιχείο πλειοψηφικού κοινοβουλευτισµού, αλλά θα είναι ένα γνήσιο µέσο
κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Θέλω να πω ότι είµαι ιδιαίτερα υπερήφανος που εισάγουµε τη
διάταξη αυτή, γιατί κατά την άποψή µου –την οποία είχα καταγράψει πολύ εγκαίρως επιστηµονικά µαζί µε τη συγκεκριµένη
πρόταση- θεωρώ ότι το επίπεδο του κοινοβουλευτισµού της κάθε
συνταγµατικής τάξης, εν τέλει, κρίνεται από τα δικαιώµατα που
έχουν οι κοινοβουλευτικές µειοψηφίες να ελέγχουν τις πλειοψηφίες. Θέλω να πω ότι είµαι διπλά υπερήφανος για το γεγονός ότι
φέρνουµε αυτή ακριβώς την πρόταση ενόσω είµαστε στην Πλειοψηφία και αυτό είναι πολιτική γενναιότητα, αναγνωρίζοντας ότι
είναι τόσο σηµαντικό να αποδώσουµε ένα µέρος αυτής της ύλης
στη Μειοψηφία, µολονότι γνωρίζουµε ότι πολιτικά αυτό εν τέλει
θα στραφεί εναντίον µας στην παρούσα πολιτική συγκυρία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για τον λόγο αυτό αισθάνοµαι ότι, πράγµατι, είναι µια µεγάλη
στιγµή η ένταξη των εξεταστικών επιτροπών ως δικαίωµα της
Μειοψηφίας που αποκαθιστά τη συνταγµατική τάξη. Αυτή ήταν
η κατάληξη της οµιλίας.
Με αυτή τη διάταξη που σήµερα για πρώτη φορά ενεργοποιείται, αποκαθίσταται ιστορικά µια µεγάλη καινοτοµία των ελληνικών συνταγµάτων, διότι το ελληνικό Σύνταγµα ήταν το πρώτο το
1927 ήδη το οποίο διέλαβε διάταξη για τη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών από τη Μειοψηφία, µε το άρθρο 55. Στη συνέχεια
είχαµε άλλα συντάγµατα, όπως είναι το γερµανικό στο άρθρο 44
ή το πορτογαλικό στο άρθρο 178, τα οποία προέβλεψαν ανάλογες διατάξεις.
Σήµερα, όµως, σε αυτή την ιστορική συνεδρίαση είχαµε ένα
βαθύτατο πολιτικό ψεύδος, είχαµε µια επιχείρηση πολιτικής υπεξαίρεσης θεσµού. Ξεκίνησε ο κ. Κατρούγκαλος, λέγοντας ότι
επρόκειτο περί πρότασης της σηµερινής Μειοψηφίας. Πρόκειται
περί απίστευτης λαθροχειρίας πολιτικής. Θα καταθέσω στα Πρακτικά -διότι θέλω να το τεκµηριώσω- την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για
την αναθεώρηση η οποία κατατέθηκε 2 Νοεµβρίου του 2018. Δεν
διαλαµβάνει καµµία αναθεώρηση του άρθρου 68.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Στις 14 Νοεµβρίου κατατίθεται η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας, για αναθεώρηση του άρθρου 68 µε το συγκεκριµένο περιεχόµενο το οποίο ψηφίστηκε. Στις 14 Μαρτίου του 2019, στην
προτείνουσα Βουλή, έρχεται το ζήτηµα, υπερψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
και έρχεται ως πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας. Διαλαµβάνεται
χωριστά στο κεφάλαιο «προτάσεις από την Αντιπολίτευση».
Στη συνέχεια ερχόµαστε εδώ σ’ αυτή τη Βουλή, την Αναθεωρητική Βουλή. Ξέρετε τι έπραξε ο ΣΥΡΙΖΑ; Προσπάθησε να υποβαθµίσει τη διάταξη. Ενόσω εµείς είχαµε προτείνει τη διενέργεια
δύο ανά περίοδο εξεταστικών επιτροπών από τη Μειοψηφία µε
πρόταση δέκα µόνο Βουλευτών, ποια ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ; Θυµάστε µήπως; Η πρόταση ήταν από τον ΣΥΡΙΖΑ να µπορεί να συστήσει µία εξεταστική επιτροπή ύστερα από πρόταση
του1/5, έτσι ώστε να στερηθούν τα µικρά κόµµατα του δικαιώµατος αυτού και να το έχει αποκλειστικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν η
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία καταψηφίστηκε στην Αναθεωρητική Βουλή.
Άρα, σας παρακαλώ, µαθήµατα σε ό,τι αφορά τη δηµοκρατία,
την αναθεωρητική διαδικασία και τη γενναιότητα να αποδίδουµε
στο Κοινοβούλιο την τάξη που του επιβάλλεται όχι σήµερα, όχι
σε αυτή τη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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Είναι µεγάλη ικανοποίηση να βλέπεις, πράγµατι, αυτή τη σπουδαία διάταξη να ενεργοποιείται. Είχατε την ευκαιρία, αξιότιµοι
κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να την ενεργοποιήσετε τη διάταξη αυτή σε περισσότερες περιστάσεις και
θα έχετε την ευκαιρία µια ακόµη φορά να το πράξετε κατά τη
διάρκεια της παρούσης κοινοβουλευτικής περιόδου. Το πράξετε,
όµως, εν τέλει σε αυτή την περίπτωση ως ένα πραγµατικό δείγµα
πολιτικού καιροσκοπισµού. Γιατί; Διότι το ζήτηµα αυτό είναι απολύτως έωλο. Έχουν κατατεθεί πέντε µέσα κοινοβουλευτικού
ελέγχου, έχουν κατατεθεί έγγραφα, το ζήτηµα έχει απολύτως
εξαντληθεί, δεν έχει κανένα νόηµα, η κοινωνία προφανώς και δεν
ασχολείται µε τα ζητήµατα αυτά, παρά ταύτα το φέρνετε τώρα.
Και πώς το φέρνετε; Μου κάνει πραγµατικά εντύπωση.
Η πρόταση για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής αλλά
και η οµιλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης πριν
από λίγο ξεκίνησε µε ένα δεκάλεπτο λόγο για το τι συµβαίνει
στην Αυστρία. Αλήθεια, αν δεν είχε γίνει αυτό στην Αυστρία θα
ερχόταν αυτή η πρόταση; Το είχαµε ξεχάσει το θέµα της λίστας
Πέτσα και ξαφνικά επειδή συνέβησαν τα γεγονότα στην Αυστρία
επανήλθε στην επιφάνεια; Αυτό -θα µου επιτρέψετε να πω µε σεβασµό- είναι απλός πολιτικός αριβισµός και τίποτε άλλο.
Και µια και µιλάµε -για να µην ξεχνιόµαστε- για δικαιώµατα της
κοινοβουλευτικής Μειοψηφίας και πώς µε γενναιότητα εµείς δεχθήκαµε να ελεγχθούµε -και θα το κάνουµε και σε άλλες περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο- θέλετε µήπως να θυµηθούµε ποια ήταν
η στάση απέναντι στα δικαιώµατα της Μειοψηφίας στην προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο; Θέλετε να θυµηθούµε το
2016, που σύσσωµη η αντιπολίτευση ζήτησε να έρθουν στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας οι τέσσερις υπερθεµατιστές των
αδειών για να ελεγχθούν τα «πόθεν έσχες»; Τι πράξατε; Αρνηθήκατε να έρθουν. Θέλετε να θυµηθούµε το 2018, τότε που ζήτησε
σύσσωµη η αντιπολίτευση να κληθούν στην Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας οι Υπουργοί Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών για
τα βλήµατα της Σαουδικής Αραβίας; Τι πράξατε, θυµάστε; Αρνηθήκατε να έρθουν καν. Άρα, όταν µιλάµε για δικαιώµατα Μειοψηφίας και για κοινοβουλευτικό πολιτισµό καλό είναι να κοιτάµε
από αυτή την πλευρά του Κοινοβουλίου.
Να µπω λιγάκι στην πρόταση. Η πρόταση εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι διπλά προσβλητική. Είναι προσβλητική για τους πολίτες και είναι προσβλητική για ένα ιδιαίτερο
υποσύνολο των πολιτών που είναι δηµοσιογράφοι, όσοι ασχολούνται µε τον τοµέα της ενηµέρωσης. Αλήθεια, όταν γράφετε
στον τίτλο τον ίδιο «παραπλάνηση των πολιτών για την εξέλιξη
των πολιτικών τάσεων, επιχείρηση πολιτικής χειραγώγησης», θεωρείτε ότι οι πολίτες είναι αγέλη; Τι τύπου πατερναλισµός είναι
αυτός, που θεωρείτε ότι οι πολίτες δεν έχουν την ωριµότητα να
δουν, να κρίνουν, να συγκρίνουν τι συµβαίνει σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο σε σχέση µε την προηγούµενη; Πιστεύετε,
πράγµατι, ότι είναι αυτό το οποίο διαµορφώνει την κοινή γνώµη;
Επιπλέον, σε σχέση µε τους δηµοσιογράφους, αλήθεια θεωρείτε ότι όλοι οι δηµοσιογράφοι είναι τέτοιας ψυχολογίας, τέτοιας χαρακτηρολογίας, ώστε µόλις δουν κάποια χρήµατα να
εισρέουν, αµέσως αλλάζουν την πολιτική τους στάση, την κριτική
τους προσέγγιση, στο επάγγελµά τους; Πείτε το ευθέως. Θεωρείτε ότι είναι όλοι πουληµένοι δηµοσιογράφοι; Αυτή είναι η
απάντηση; Αυτό γράφεται στη δική σας πρόταση.
Και ξέρετε κάτι; Να σας πω και αυτό, γιατί µάλλον θα σας διαφεύγει από τον διεθνή Τύπο. Όλες οι χώρες της Ευρώπης, όλες,
µηδεµίας εξαιρουµένης -σας προκαλώ να µου βρείτε µία χώραέκαναν ανάλογες εκστρατείες ενηµέρωσης του κοινού για τον
εµβολιασµό. Όλες. Ξέρετε κάτι ενδιαφέρον; Σε καµµία χώρα δεν
ετέθη το ζήτηµα αυτό. Σε καµµία! Εδώ η Αντιπολίτευση αναλαµβάνει πάντοτε να είναι στην πρώτη γραµµή της αµφισβήτησης,
που εµµέσως αµφισβητεί στην πραγµατικότητα την ίδια την επιχείρηση και του εµβολιασµού και της ενηµέρωσης για τη δηµόσια υγεία.
Αν θέλετε, να σας πω και αυτό. Είναι ώρα να εγκαταλείψουµε
την επαµφοτερίζουσα στάση «ναι» ή «όχι» στην ενηµέρωση του
κοινού για τον εµβολιασµό και για την προστασία από τη νόσηση;
«Ναι» ή «όχι»; Αλλά µια φορά πείτε το κατηγορηµατικά. Όχι «ναι
µεν αλλά».
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είµαστε επί της αρχής υπέρ της ενηµέρωσης ή µήπως τελικά
αυτό κρύβει ένα υποκείµενο ερώτηµα; «Ναι» ή «όχι» στον εµβολιασµό τον ίδιο;
Και θα σας πω γιατί. Πριν από λίγο άκουσα -θέλω να σας πω
όχι µε ενόχληση αλλά µε πραγµατική απορία- τον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να µας µέµφεται. Γιατί; Λέγατε ότι
το εµβόλιο σώζει, ενώ σήµερα εµβολιασµένοι νοσούν. Αλήθεια,
το σκεφτήκατε αυτό πριν το πείτε; Αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει
σήµερα να κινδυνολογούµε σε ό,τι αφορά τη χρήση του εµβολίου για τους εµβολιασµένους; Αντιλαµβανόµαστε;
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ ησυχία.
Δεν γράφονται στα Πρακτικά αυτά που λέτε. Δεν µπορεί κάθε
φορά που βάζει τελεία να επεµβαίνετε. Ησυχία παρακαλώ. Ησυχία. Δεν έχετε τον λόγο. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Τελικά,
όµως, το πρόβληµα –ξέρετε- δεν είναι ούτε η διαδικασία που
ακολουθείτε ούτε οι εταιρείες δηµοσκοπήσεων. Είναι η πραγµατικότητα. Αυτό είναι το πρόβληµα. Δυστυχώς, όµως, ό,τι και να
γίνει τα αποτελέσµατα των δηµοσκοπήσεων ή η εικόνα της Κυβέρνησης δεν θα αλλάξει.
Και ξέρετε, επειδή έγινε µακρά αναφορά στον Αριστοτέλη,
είναι προφανές ότι σήµερα βρισκόµαστε σε µια κατάσταση απόστασης γλώσσας και πραγµατικότητας, που εν τέλει κατά τον
Αριστοτέλη είναι αποχή από τη λογική. Σε αυτό το στάδιο –δυστυχώς- βρισκόµαστε.
Ανέφερε προηγουµένως ο εισηγητής σας νοµίζω αλλά και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για την περίφηµη µηνυτήρια αναφορά των ενεργών πολιτών που εκκρεµεί στη
δικαιοσύνη. Κινήθηκαν οι ενεργοί πολίτες για να δούµε τι έγινε
µε τη λίστα Πέτσα. Εδώ είναι. Μην ανησυχείτε. Θα σας πω, για
να έχετε µια εικόνα, τους ανεξάρτητους και αυτόβουλους ενεργούς πολίτες…
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Μην το κάνετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Να µην
το κάνω. Εντάξει. Θα ακολουθήσω τη γνώµη του αγαπητού συναδέλφου και φίλου, του κ. Ξανθόπουλου. Να ξέρετε όµως ότι οι
ενεργοί πολίτες δεν είναι αυτοί οι οποίοι ανήκουν στον συγκεκριµένο χώρο και ότι το µόνο που τους ενδιαφέρει είναι να δηµιουργήσουν πολιτικό πρόβληµα. Αυτοί µπορεί να είναι ενεργοί
πολίτες αλλά δεν είναι πολίτες οι οποίοι είναι αντικειµενικοί και
αµερόληπτοι. Τουλάχιστον αυτό να το αναγνωρίζουµε.
Αµφισβητείται και αµφισβητήθηκε και σήµερα ότι υπάρχει
πλουραλισµός στον χώρο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Αµφισβητήθηκε ότι υπάρχει πλουραλισµός. Εγώ αυτό που αναγνωρίζω, ξέρετε, είναι ότι σήµερα οι µισές ηµερήσιες εφηµερίδες
εθνικής κυκλοφορίας είναι κριτικές στην Κυβέρνηση. Δείτε σας
παρακαλώ µία αποδελτίωση να δείτε ποιοι είναι οι τίτλοι των εφηµερίδων. Οι µισές εφηµερίδες είναι κριτικές στην Κυβέρνηση.
Άλλο το ζήτηµα ότι αυτού του τύπου η κριτική όπως γίνεται µε
τρόπο ακραίο προφανώς και δεν µπορεί να αγγίζει τον καθένα.
Και ξέρετε δυστυχώς µε λύπη…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: ...(δεν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Να σας
πω κάτι. Όπως ξέρετε σέβοµαι πάρα πολύ τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς. Δεν διέκοψα ούτε µία φορά τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Έχω ξεκινήσει να οµιλώ κι έχω διακοπεί
µετά από κάθε µου φράση. Αν αυτή είναι η αντιµετώπιση που επιφυλάσσετε σε οποιονδήποτε ανεβαίνει στο βήµα λυπούµαι πολύ
για την κοινοβουλευτική σας ποιότητα. Πραγµατικά. Λυπούµαι
πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ελάτε, ελάτε. Δεν
ακούγονται αυτά και δεν γράφονται.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Πού πήγαν τα λεφτά θα µας πείτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ, δεν είµαστε στο εντευκτήριο, κύριε συνάδελφε. Είµαστε στην Ολοµέλεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν θέλετε πηγαίνετε στο εντευκτήριο. Έχει χώρο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µίλησε για κλονισµό της
εµπιστοσύνης στο πολιτικό σύστηµα. Πραγµατικά αντιλαµβάνοµαι ως λεπτή ειρωνεία το να µιλάει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης που είναι εκείνος ο οποίος ουσιαστικά κατεδάφισε την εµπιστοσύνη προς το κράτος κατά τη διάρκεια των τεσσεράµισι ετών της δικής του διακυβέρνησης.
Σήµερα όµως θα µου επιτρέψετε να πω και σε επίπεδο προσωπικό ότι κατέστη µε τρόπο πολύ κυνικό αγωγός χυδαιότητας.
Και το λέω µετά λόγου γνώσεως. Και παρακαλώ να γραφτεί στα
Πρακτικά. Ανέφερε ότι εγώ σχετίζοµαι µε δηµοσιογράφους. Το
θεωρώ πραγµατική ντροπή για τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να διοχετεύει εδώ στο ναό της δηµοκρατίας τέτοιου τύπου χυδαιότητες, καθιστάµενος αγωγός εκείνων οι
οποίοι το µόνο που κάνουν είναι να διεµβολίζουν την εµπιστοσύνη του πολιτικού συστήµατος. Να του πω, λοιπόν, µια και καλή
ότι εγώ δεν έχω καµµία απολύτως σχέση µε κανένα δηµοσιογράφο παρά µόνο τις τυπικές σχέσεις. Αν θέλει να αναζητήσει
ιδιαίτερες σχέσεις µπορεί να κοιτάξει καλύτερα αλλού. Εγώ ο
ίδιος έχω υποβάλει µήνυση για θέµατα τα οποία έχει θέσει ο συγκεκριµένος δηµοσιογράφος, τα οποία ανέφερε. Αλλά αυτό του
τύπου η χυδαιότητα σε αυτόν το ναό δεν είναι επιτρεπτή, θα µου
επιτρέψετε να πω.
Όπως, επίσης, κατά την άποψή µου δεν µπορεί να µείνει ασχολίαστο το γεγονός ότι σήµερα αισθάνοµαι ότι βρισκόµαστε για
να υποστηρίξουµε στην πραγµατικότητα ένα και µόνο πράγµα.
Το πόσο άδικη ήταν η κατανοµή -νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε
ότι έπρεπε να γίνει η καµπάνια ενηµέρωσης- επειδή δεν έλαβε
χρηµατοδότηση η «DOCUMENTO». Αυτό ακούµε σήµερα. Συνέχεια ακούµε γιατί δεν πήρε χρήµατα η «DOCUMENTO». Δεν
έχουµε ακούσει κάτι άλλο. Ένα επιχείρηµα δεν έχω ακούσει. Η
«DOCUMENTO» ακούω συνέχεια. Αν θέλετε να εκφράζεστε ως
παραστάτες της «DOCUMENTO» να το πράξετε. Είναι το απόλυτο δικαίωµά σας. Ίσως όµως πριν να συµβουλευτείτε τον διευθυντή της «ΑΥΓΗΣ» ο οποίος είχε καταφερθεί κατά της
«DOCUMENTO», ακριβώς επειδή θεωρούσε ότι οι αναρτήσεις
του ιδιοκτήτη ήταν ακριβώς πέραν της πολιτικής δεοντολογίας.
Αποφασίστε τι τέλος θέλετε. Αλλά σε κάθε περίπτωση το να ερχόµαστε εδώ και να πρεσβεύουµε συµφέροντα συγκεκριµένων
εφηµερίδων αντιλαµβάνεστε ότι έχει ένα πρόβληµα.
Να τονίσω κι αυτό. Λέτε διαρκώς για το πόσα χρήµατα ελήφθησαν. Έχετε σκεφτεί ότι για πρώτη φορά, εξ όσων γνωρίζω και υπήρχε και µία ανάρτηση για το ζήτηµα αυτό εκ µέρους
ακριβώς του προέδρου των περιφερειακών εντύπων- εδόθη το
30% στα περιφερειακά µέσα; Προβλέπεται µε νόµο. Θα το αποδείξει η εξεταστική επιτροπή που θα συγκροτηθεί. Για πρώτη
φορά υπήρξε απόλυτη τήρηση της νοµοθεσίας και το 30% πήγε
στα περιφερειακά µέσα για την ενηµέρωση των πολιτών εκεί
όπου εγκαταβιούν. Για πρώτη φορά. Δεν υπήρχε άλλη περίπτωση.
Με συγχωρείτε για την παρένθεση. Εδώ και πολλούς µήνες ο
ΣΥΡΙΖΑ είχε εξαγγείλει µια καµπάνια ενηµέρωσης για τον εµβολιασµό. Την έχουµε ξεχάσει αυτή ή παρατείνεται όταν τελειώσει
η πανδηµία να ξεκινήσει τότε η εκστρατεία; Να ξέρουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επιπλέον, να πω το εξής επειδή το άκουσα. Εµείς θα σεβαστούµε. Ακούστηκε πάρα πολύ απειλητικός ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σε πολλά επίπεδα. Πρώτα απ’ όλα ήταν
απειλητικός ότι όταν θα επανέλθει στην εξουσία όλα αυτά θα
αξιολογηθούν υπαινισσόµενος ότι θα αναζητήσει ευθύνες. Μακάρι. Εδώ είµαστε να αναζητηθούν. Φοβούµαι ότι θα αργήσει
πολύ αυτό αλλά θα αναζητηθούν. Εµείς δεν έχουµε τέτοιο πρόβληµα. Εµείς είµαστε απολύτως υπέρ της διαφάνειας. Επίσης,
ειπώθηκε ότι «καλά να είµαστε όταν θα συγκροτηθεί εξεταστική
επιτροπή και γίνει συζήτηση εκεί, µπορεί να διευρυνθεί το αντικείµενο». Θα το δούµε. Πάλι πρέπει να είναι πρωτοβουλία κατά
τη γνώµη µου της µειοψηφίας, από τη στιγµή που υπάρχει δικαίωµα της µειοψηφίας.
Έχω να κάνω όµως µια πρόταση. Αν είναι να διευρυνθεί, να διευρυνθεί και κατά το εύρος των χρηµατοδοτούµενων µέσων. Να
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βάλουµε τη «MONDE» και τη «FIGARO» από τη Γαλλία. Να βάλουµε τους «FINANCIAL TIMES» και τη «NEW YORK TIMES» από
τις Ηνωµένες Πολιτείες, να βάλουµε την «TELEGRAPH» και τη
«GUARDIAN», να βάλουµε τη «POLITICO», τη «WORLD STREET
JOURNAL», το «BLOOMBERG», το «CNN», την «HANDERSPLAT», που όλοι έχουν πει επαινετικά σχόλια για τη χώρα. Να
βάλουµε κι αυτούς. Και σε αυτούς µπορεί να έχουµε δώσει εµµέσως χρήµατα. Να το διευρύνουµε για να καταλάβει και αυτούς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ζητώ συγγνώµη για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω σε
ένα λεπτό.
Πάνω απ’ όλα στεναχωριέµαι διότι αισθάνοµαι ότι και αυτή η
ευκαιρία, η σπουδαία ευκαιρία, που δίδεται στην Κοινοβουλευτική Αντιπολίτευση θα χαθεί. Η δική µας πρόταση ήταν η πιο θεσµική. Φάνηκε αν µη τι άλλο να τη δέχεται ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Υπήρξε µία συγκατάνευση όπως
όλοι καταλάβαµε. Θα χαθεί η ευκαιρία να υπάρξει µια ουδέτερη
πρόταση η οποία να µην είναι εριστική και επιθετική, όπως είναι
η παρούσα πρόταση, να εξετάζει όλα τα θεσµικά θέµατα έτσι
ώστε να µπορούµε να έχουµε ωφέλιµο αποτέλεσµα και να βγάλουµε και κάποιες σκέψεις για το πώς θα βελτιωθεί το περιβάλλον. Αυτή η πρότασή µας δεν έγινε δεκτή από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο όποιος είναι φερόµενος υπέρ της διαφάνειας, να ελέγξει µόνο τη δική µας περίοδο. Για τη δική του δεν
το θέλουµε. Να µην ασχοληθούµε. Για τον λόγο αυτό, επειδή
ακριβώς είµαι διατυπωµένη ουσιαστικά προεξοφλώντας το αποτέλεσµα, η πρόταση δεν µπορεί να γίνει δεκτή από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας. Θα ήταν λήψη του αιτουµένου. Αν διαβάσετε την πρότασή σας είναι πόρισµα. Δεν είναι πρόταση.
Ο Πρωθυπουργός σέβεται τους θεσµούς. Δεν θα υποβάλει αίτηµα η Νέα Δηµοκρατία να υπάρχει δεύτερη εξεταστική. Θα είµαστε εκεί παρόντες, µε σεβασµό στις κοινοβουλευτικές
διαδικασίες, µε σαφή επιλογή να δούµε τις παθολογίες οι οποίες
έχουν τυχόν ενσκήψει και να είµαστε δηµιουργικοί στο πώς θα
τη θεραπεύσουµε. Θα κληθούν όλοι οι µάρτυρες οι οποίοι πρέπει
να κληθούν από όλους τους χρονικούς ορίζοντες. Θα υπάρχει
µία πλήρης διαλεύκανση, όπως την επιθυµούµε όλοι.
Ξέρετε, όµως, κάτι; Θα σας πω αυτό και κλείνω. Εµείς το αποδείξαµε στη συνταγµατική Αναθεώρηση και το αποδεικνύουµε
και σήµερα. Δεν θα µατώσουµε το δικαίωµα. Ο Πρωθυπουργός
και η Νέα Δηµοκρατία σέβονται τους συνταγµατικούς θεσµούς.
Αντιθέτως -θα µου επιτρέψετε να πω αυτό και να κλείσω- η αντίληψη περί διαφάνειας και ακεραιότητας από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι αλά καρτ. Μόνο όποτε µας ωφελεί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Έχουν ζητήσει τον λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι: ο
κ. Ραγκούσης εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ µε τον χρόνο που συνεπάγεται το ότι µίλησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γρηγοριάδης,
ο οποίος δεν έχει µιλήσει και ο κ. Χήτας.
Ο κ. Γρηγοριάδης έχει κάποιον συγκεκριµένο λόγο, τον οποίον
είµαι σε θέση να γνωρίζω, και πρέπει να φύγει το γρηγορότερο.
Θα δώσουµε τον λόγο στον κ. Γρηγοριάδη. Θα ακολουθήσει
ο κ. Ραγκούσης και µετά ο κ. Χήτας ο οποίος εκβάλλει αναστεναγµούς απογοήτευσης.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας υπερευχαριστώ που µου δίνεται
τον λόγο, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που
συναίνεσαν να προηγηθώ λίγο.
Είναι µια λαµπρή ευκαιρία για µένα, κύριε Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές. Εµάς τους απλούς Βουλευτές, ακόµα και αν
είµαστε Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, δεν µας δίνεται η ευκαιρία να µιλήσουµε τόσο κοντά χρονικά σε κάποιον από τους Αρχηγούς των κοµµάτων. Είναι πολύ σηµαντικό ότι προηγήθηκε ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Έχω να κάνω µερικές
παρατηρήσεις για τον λόγο του.
Ωστόσο θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω κάνοντας µια δήλωση απέναντι σε όλους. Για να µην κοροϊδευόµαστε όπως συνηθίζω να λέω εδώ µέσα, ξέρετε ο κόσµος το ’χει
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τούµπανο και εµείς όλοι εδώ παριστάνουµε ότι το έχουµε κρυφό
καµάρι. Μετά από τόσα χρόνια, από τη Μεταπολίτευση σχεδόν
και εδώ, χειραγώγησης των µέσων µαζικής ενηµέρωσης ή χρηµατισµού ή συνεργασίας κυβερνήσεων µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µετά από τόσα χρόνια fake δηµοσκοπήσεων, µετά από
τόσα χρόνια, σχεδόν µισό αιώνα, όλων αυτών ξέρετε τι έχετε πετύχει; Έχετε πετύχει ο ελληνικός λαός, οι πολίτες να κάνουν αυτοµάτως τις προσαρµογές τους. Δηλαδή, όταν βγαίνει µια
δηµοσκόπηση που λέει ότι η Νέα Δηµοκρατία περνάει είκοσι µονάδες επί τοις εκατό τον ΣΥΡΙΖΑ, ο µέσος Έλληνας πολίτης σκέφτεται «ποιος έχει κάνει αυτή τη δηµοσκόπηση; Η «METRON
ANALYSIS»; Α, ωραία, αφαιρώ 6% - 7% για να δω πού είµαστε».
Επίσης, ο πολίτης αποκρυπτογραφεί τα πραγµατικά ποσοστά,
όπως σας είπα, αλλά και ταυτοχρόνως καταλαβαίνει και τις πραγµατικές ειδήσεις, που κρύβονται κάτω από τις ειδήσεις που του
παρουσιάζονται.
Με λίγα λόγια, επειδή ο άνθρωπος είναι ένα είδος ανυπέρβλητο, αλύγιστο, έχετε καταφέρει -µετά από µισό αιώνα προσπάθειες και τελικά επιτυχίες χειραγώγησης όλων των µέσων
ενηµέρωσης αλλά και παραπληροφόρησης των πολιτών-, οι πολίτες µε ένα είδος ιδιότυπου κρυφού σχολειού να έχουν αυτοεκπαιδευτεί και να καταφέρνουν να βγάζουν ένα είδος αλήθειας
από όλα όσα εσείς τους σερβίρετε.
Μερικές παρατηρήσεις για το τι σηµαίνει δηµοκρατία, τι σηµαίνει δηµοσιογραφία, τι σηµαίνει σεβασµός απέναντι στους δηµοσιογράφους. Πριν από µερικές µέρες µόλις, ο Αυστριακός
Καγκελάριος παραιτήθηκε γιατί κατηγορήθηκε, δεν αποδείχτηκε
ακόµα, ότι επιχείρησε να χειραγωγήσει δηµοσκοπήσεις στη
χώρα του. Παραιτήθηκε αµέσως. Σας ενηµερώνω ότι ήταν ακροδεξιών αντιλήψεων, αλλά είχε την ευθιξία που δεν έχουν οι δικοί
µας κεντροδεξιοί από ό,τι φαίνεται.
Γιατί λοιπόν, παραιτήθηκε ο Αυστριακός Καγκελάριος και τι
µας διδάσκει αυτό; Μας διδάσκει ότι οι πολιτικές συµπεριφορές
-στην Αυστρία, αλλά και σε όλη την ευνοµούµενη υφήλιο, στις
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, στη Γαλλία, στη Γερµανία, στο
Ηνωµένο Βασίλειο, ακόµα στην Ιταλία σε όλη την κανονική εκδηµοκρατισµένη υπόλοιπη υφήλιο-, οι οποίες συνιστούν ποινικά
αδικήµατα, στη δικιά µας χώρα, τη γνωστή µπανανία που λέγεται
Ελλάδα -που δεν είναι καθόλου µπανανία από τη φύση της, είναι
η καλύτερη χώρα της γης και την έχετε κάνει µπανανία εσείς,
που την αρµέγετε σαν αγελάδα εδώ και αιώνες- είναι κανονικότατη κανονικότητα. Ποιο; Να χειραγωγούνται οι δηµοσκοπήσεις,
να εξαγοράζονται οι δηµοσκοπήσεις. Θα µου πείτε «Ωραία, το
λέει ένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του µικρότερου κόµµατος του Κοινοβουλίου. Έχετε τίποτα αποδείξεις;». Αν έχω λέει!
Αποδείξεις να φάνε και οι κότες! Ακούστε αποδείξεις. Θυµάστε
τις δηµοσκοπήσεις στο περίφηµο δηµοψήφισµα του 2015; Θυµάστε τις δηµοσκοπήσεις; Θα σας τις θυµίσω εγώ που τις θυµάµαι πολύ καλά: 55% το «ναι», σαράντα οκτώ ώρες πριν, 45% το
«όχι». Ξέρετε το αποτέλεσµα σαράντα οκτώ ώρες µετά; Δεν µπορεί να άλλαξε έτσι το γενικό κλίµα και το πού κατευθύνθηκε ο
πολιτικός πληθυσµός µέσα σε σαράντα οκτώ ώρες. Μετά από
σαράντα οκτώ ώρες περίπου 60% το «όχι», 38% το «ναι». Καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται να επιχειρηµατολογήσει κανείς.
Να σας πω ένα ακόµα µικρό επιχείρηµα. Είµαι πρόσφατος πολιτικός και ελπίζω να µην µακρηγορήσω στην πολιτική, να µην
µείνω πολλά χρόνια. Πρώτη φορά που πήγα στην τηλεόραση,
ήταν στην εκποµπή «Ελλήσποντος», της κ. Στάη. Καθ’ όλα αξιοπρεπής δηµοσιογράφος και αξιοπρεπέστατη εκποµπή. Η δηµοσκόπηση όµως που φιλοξενούσε η εκποµπή -σας ενηµερώνω
ήταν δεκαεπτά ηµέρες πριν τις εκλογές που το ΜέΡΑ25 πήρε 3%
περήφανα-, έλεγε 1% για το κόµµα µας. Καταλάβατε πώς γίνονται οι δηµοσκοπήσεις; Καταλάβατε πώς εξαγοράζονται αυτές οι
δηµοσκοπήσεις;
Κύριε Πρόεδρε, για να µην µακρηγορώ, το ΜέΡΑ25 ασφαλέστατα συµφωνεί να ανοίξει τον φάκελο των µέσων µαζικής εξαπάτησης και των χειραγωγηµένων δηµοσκοπήσεων. Το βασικό
όµως, ζήτηµα, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ο έλεγχος και µάλιστα ο
δήθεν έλεγχος, το κακό θέατρο που θα παιχτεί εδώ µέσα τις επόµενες µέρες που θα ξεκινήσει η εξεταστική επιτροπή. Το πραγµατικό πρόβληµα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
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για τη δηµοκρατία µας είναι η ιδιοκτησία αυτών των µέσων µαζικής εξαπάτησης. Δεν είναι µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή εξαπάτησης. Διότι ποιοι τα έχουν; Ποιοι είχαν το περίφηµο «MEGA»;
Ειρήσθω εν παρόδω να πω ότι εκεί σταδιοδρόµησα και έχω πολύ
καλά αισθήµατα για όλους τους εργαζόµενους του και έκανε και
πολύ καλές σειρές. Το είχαν οι πέντε παρασιτικότεροι ολιγάρχες
της Ελλάδας. Θέλετε να θυµίσω τα ονόµατά τους; Ο κ. Βαρδινογιάννης, ο κ. Μπόµπολας, ο κ. Τεγόπουλος, οι οποίοι όλως συµπτωµατικώς, κύριε Πρόεδρε, εδώ και µισό αιώνα µε τις
κατασκευαστικές εταιρείες τους αναλάµβαναν όλα τα καταραµένα δηµόσια έργα της πατρίδας µας. Θέλετε τίποτε άλλο για τη
διαπλοκή; Είναι οι ίδιοι νταβατζήδες, τους οποίους ο δικός σας
Αρχηγός, ο κ. Κώστας Καραµανλής τους ονόµασε µε το όνοµά
τους, για πρώτη φορά στην νεότερη πολιτική ιστορία. Είπε «είναι
πέντε νταβατζήδες, δεν µπορούν να κάνουν κουµάντο στη χώρα
µας». Αυτοί οι νταβατζήδες συνεχίζουν να κάνουν κουµάντο στη
χώρα µας, όχι µε δική µου ευθύνη και του κ. Βαρουφάκη, όχι της
κ. Αδαµοπούλου και της κ. Απατζίδη, που έδειραν προχθές τα
ΜΑΤ σας γιατί επιµένει να λέει αλήθεια, αλλά µε ευθύνη δική σας
και µικρότερη ευθύνη δική σας. Αλλά και για εσάς θα εξηγήσω
αργότερα γιατί.
Το πρόβληµα, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, είναι µόνο αυτό.
Ένα δεύτερο πρόβληµα -και αυτό σηµαντικό πρόβληµα-, είναι
ότι έτσι κι αλλιώς σε αυτά τα µέσα είναι στη φύση τους να εξαπατούν τους πολίτες αποκρύπτοντας τα εγκλήµατα των ίδιων
των µέσων εναντίον των πολιτών. Με ποια λογική αναµένει κανείς
να πληρώσουν αυτά τα µέσα αντικειµενικές δηµοσκοπήσεις;
Το είπα ξεκάθαρα και το επαναλαµβάνω. Αν δεν κοινωνικοποιηθούν, αν δεν ανήκουν στον ελληνικό λαό και είναι το µαγαζί
κάθε καπιταλιστή, αυτός ο καπιταλιστής θα κοιτάζει το συµφέρον
του και τη σιγουριά του. Δεν τον ενδιαφέρει ποσώς να µας ενηµερώσει για το τι αληθινά συνέβη.
Υπάρχει όµως και ένα άλλο συγγενές πρόβληµα. Τι κάνει αυτή
η λογική των δηµοσκόπων; Οι ερωτήσεις, οι επιλογές που θέτουν
στους πολίτες δεν είναι ποτέ ουδέτερες, όπως ξέρετε. Προκαταλαµβάνουν στην πραγµατικότητα τις απαντήσεις. Αποσπούν
τους πολίτες από τη δράση και την αυτοοργάνωση, µετατρέποντας -και αυτό είναι το σηµαντικό, κύριε Πρόεδρε, κατά τη γνώµη
µας-, την πολιτική τελικά σε επίπεδο και πεδίο προβλέψεων. Κάρτες ταρώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και αυτόµατες γραφές
έχει καταντήσει η πολιτική αντί να είναι ένα πεδίο δράσης, όπου
οι άνθρωποι συµµετέχουν, κατεβαίνουν και ζυµώνονται µεταξύ
τους.
Εν πάση περιπτώσει, ναι, να ανοίξει ο φάκελος των µέσων µαζικής αποβλάκωσης ή εξαπάτησης στη Βουλή, αλλά για να λυθεί
το πρόβληµα και να υπάρξει ελπίδα δηµοκρατικής ενηµέρωσης
απαιτείται άµεση κατάλυση του σηµερινού καθεστώτος, του ιδιοκτησιακού όλων αυτών των µέσων.
Ας δούµε, λοιπόν, τι εννοώ όταν λέω «ο κόσµος το ’χει τούµπανο κι εσείς κρυφό καµάρι». Σας είπα για τον Αυστριακό Καγκελάριο. Αυτό το είπαµε. Τώρα θα σας πω για τη λίστα Πέτσα,
τη θαυµάσια αυτή λίστα. Συνολικά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
αγαπητότατε ελληνικέ λαέ, οι µιντιάρχες - καναλάρχες έχουν
λάβει από αυτή την Κυβέρνηση άµεσα και έµµεσα πάνω από 60
εκατοµµύρια ευρώ. Τα άµεσα αφορούν, κύριε Πρόεδρε, την περιβόητη πλέον λίστα Πέτσα, που ο κ. «Μητσοτάκης Α.Ε.» απλώς
επέλεξε µια µέρα των ηµερών αυθαίρετα και µοίρασε ζεστότατο
δηµόσιο χρήµα για να συνεχίσουν να λιβανίζουν την Κυβέρνησή
του τα ίδια από καιρό λιβανιστήρια της. Τα έµµεσα δώρα, κύριε
Πρόεδρε, αφορούν τις καταβολές των δόσεων, φορολογικές και
λοιπές ελαφρύνσεις.
Έχει ιδιαίτερη αξία να σηµειώσουµε σε ποια εποχή συνέβη
αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ελληνικέ λαέ. Σε ποια εποχή;
Σε µια εποχή εξαιρετικά παχιών αγελάδων για τις εισπράξεις
τους, λόγω τριών lockdown. Ήµασταν όλοι κλεισµένοι µέσα, έτσι
χωρίς καµµία εναλλακτική στην ψυχαγωγία και την ενηµέρωση
µας, που σηµαίνει ότι τα έσοδα τους ήταν τεράστια όταν εσείς
αποφασίσατε να τους χαρίσετε 66 εκατοµµύρια. Τα λεφτά έτρεχαν από τα µπατζάκια τους, όταν εσείς είπατε «θα πάνε κακά οι
δουλειές των παιδιών, λόγω lockdown, ας δώσουµε 66 εκατοµµύρια».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Αφ’ ετέρου την ίδια εποχή τι έκανε η Κυβέρνησή σας για τους
φτωχούς, µικροµεσαίους; Τι έκανε; Αποφάσισε, κύριε Πρόεδρε,
να πτωχεύσει τη µικροεπιχειρηµατικότητα στηρίζοντας δήθεν τις
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις στην πανδηµία µε τις περίφηµες
-αλήστου µνήµης θα έλεγα εγώ- επιστρεπτέες προκαταβολές
της ντροπής, τις κάθε είδους αναστολές.
Τι έκαναν, κύριε Υπουργέ, οι αναστολές; Απλώς συσσώρευαν
τα χρέη των ανθρώπων για αργότερα. Και να που τώρα, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, ήρθε, έφτασε το καταραµένο το αργότερα.
Και τώρα, λοιπόν, που έφτασε το αργότερα τι κάνει η «Κυριάκος
Μητσοτάκης Α.Ε.»; Ζητεί ανερυθρίαστα χωρίς ντροπή, χωρίς να
κοκκινίζει πίσω τα µισά από τα δανεικά της. Ποια δανεικά της; Τα
τετραχίλιαρα και τα διχίλιαρα. Δεν ζητάει πίσω ούτε τη λίστα
Πέτσα ούτε την λίστα «AEGEAN» ούτε την λίστα «FRAPORT»
ούτε τη λίστα παραχωρησιούχοι των διοδίων. Αυτοί είναι µεγάλοι
παρασιτικοί καπιταλεστάρχες της Ελλάδας και παρασιτικοί του
εξωτερικού, «FRAPORT» και παραχωρησιούχοι διοδίων. Οι Έλληνες που έχουν ένα µαγαζί µε έναν υπάλληλο, τη γυναίκα τους
ή το παιδί τους, να ψοφήσουν µε τα τέσσερα χιλιάρικα που γυρίζουν τα δύο πίσω.
Αυτό, λοιπόν, γιατί να το έκανε άραγε η Κυβέρνηση, γιατί τόσο
φόρα παρτίδα να εκτέθηκε µε τη λίστα Πέτσα; Θέλετε την απάντηση; Εγώ την έχω πολύ πρόσφατη στο νου µου. Γιατί αυτό το
πληρωµένο καθεστώς των πληρωµένων καναλιών ανέδειξε σε
µείζον πολιτικό θέµα την εποχή που η πανδηµία είχε ξεκινήσει,
την εποχή που κανένας γιατρός δεν προσλαµβάνετο στο ΕΣΥ,
την εποχή που καµµία εντατική δεν αύξανε τις κλίνες µας γι’ αυτό
δεν έχουµε τώρα κλίνες, έκαναν µείζον πολιτικό θέµα το περίφηµο, κύριε Πρόεδρε, Βαρουφάκης HYDRA gate. Και ποιο ήταν
τελικά το περίφηµο αυτό θέµα; Ήταν ότι ο κ. Βαρουφάκης είχε
το θράσος να επιστρέφει στο σπίτι του. Και τι έκαναν τα µέσα, τι
αναπαρήγαγαν τα µέσα αυτά; Αναπαρήγαγαν κάτι που είναι τροµακτική έκπτωση και αγγίζει τα όρια του νεοφασισµού για την
πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα όσα δήλωσαν τρεις Υπουργοί,
παπαγάλοι της Κυβέρνησης. Όλως τυχαίως µέσα στους τρεις
παπαγάλους ήταν και ο ίδιος ο κ. Πέτσας, ο οποίος δήλωσε, το
διαβάζω επί λέξει πως: «Όλοι πρέπει να είµαστε ίσοι απέναντι
στο νόµο ακόµα και αν είµαστε αρχηγοί κοινοβουλευτικού κόµµατος», επειδή απλώς ο κ. Βαρουφάκης -επαναλαµβάνω- είχε το
κακό συνήθειο να επιστρέφει στην οικία του.
Καλά οι τρεις παπαγάλοι της Κυβέρνησης, τους ξέρουµε και
ποιοι είναι, γνωρίζουν καλύτερα από εµένα. Κύριε Γεραπετρίτη,
είσαστε νοµίζω καθηγητής Συνταγµατικού Δικαίου, σας ρωτάω
ευθέως. Εκεί µένει ο κ. Βαρουφάκης. Είχε δικαίωµα ο κ. Βαρουφάκης να είναι όπου θέλει, όπου κρίνει στην επικράτεια εκείνες
τις µέρες για να δει πώς πάει πανδηµία, για να δει τι συµβαίνει
στα κατά τόπους περιφερειακά ιατρεία; Είχε ή δεν είχε; Απαντήστε µου και τώρα µε ένα νεύµα. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει
άρθρο του Συντάγµατος, γιατί διδάσκετε το Συνταγµατικό Δίκαιο, που λέει ότι είχε το δικαίωµα να είναι όπου στην επικράτεια
ήθελε εκτός εάν είχε επιβληθεί στρατιωτικός νόµος.
Κατάσταση πολιορκίας δεν είχαµε, κύριε Υπουργέ. Είχαµε,
όµως, έναν παπαγάλο Υπουργό που έδινε 66 εκατοµµύρια χέρι
µε χέρι και άλλα τόσα από το παράθυρο µε ελαφρύνσεις σε άλλους παπαγάλους που παπαγάλισαν την παπαγαλοσύνη του, ο
οποίος έλεγε ότι δεν µπορεί να κάνουµε διακρίσεις για Αρχηγούς
κοµµάτων.
Αυτός είναι ο µηχανισµός. Δεν έξυσα πληγές έτσι. Δεν µου
αρέσει η παρελθοντολογία, τη µισώ. Τα αναφέρω όλα αυτά για
έναν απλούστατο λόγο, γιατί έτσι λειτουργεί αυτό το σύστηµα,
έτσι γίνεται µείζον θέµα το ότι γύρισε σπίτι του ένας πολιτικός
και γίνεται ασήµαντο θέµα ότι είκοσι χρόνια δεν έχουµε προσλάβει ένα γιατρό. Πεθαίνουν εβδοµήντα την ηµέρα και εµείς συνεχίζουµε να έχουµε το θράσος και την ντροπή να µην
προσλαµβάνουµε ούτε ένα γιατρό! Έτσι γίνονται αυτά!
Τώρα έχω να σας πω και µερικά ακόµα που δείχνουν ακριβώς
πώς αντιλαµβάνεστε τη δηµοκρατία. Πώς την αντιλαµβάνεται
συγκεκριµένα η «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.» τη δηµοκρατία.
Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε. Σας διαβάζω µερικές φράσεις από την
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τελευταία, που πολύ σας σκανδάλισε µαθαίνω, δηµοσιογράφο
την Ολλανδή, για να καταλάβουµε όλοι περί τίνος πρόκειται.
«Πρωθυπουργέ, κύριε Μητσοτάκη, πότε θα σταµατήσετε επιτέλους να λέτε ψέµατα για τα pushbacks; Πότε θα σταµατήσετε
επιτέλους να λέτε ψέµατα γι’ αυτό που συµβαίνει στην Ελλάδα
µε τους µετανάστες; Παρακαλώ µην προσβάλλετε ούτε τη δική
µου νοηµοσύνη ούτε τη νοηµοσύνη όλων των δηµοσιογράφων
στον κόσµο. Υπάρχουν υπερβολικά στοιχεία και εσείς συνεχίζετε
και αρνείστε και λέτε ψέµατα. Γιατί δεν είστε ειλικρινείς; Γιατί δεν
µας λέτε κοιτάξτε την κακή πρόθεση δήθεν της δηµοσιογράφου;» Αυτά τα έκοψαν κανάλια που πήραν από τη λίστα Πέτσα
λεφτά. «Γιατί δεν µας λέτε, να το ακούσει ο κόσµος, ότι οι Βρυξέλλες µας άφησαν µόνους; Περιµέναµε για έξι χρόνια. Κανείς
δεν έκανε τίποτα και τώρα αναγκαζόµαστε να κάνουµε επαναπροωθήσεις;» Επιχειρήµατα για εµάς, που λέει η Ολλανδή δηµοσιογράφος.
Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, τι της απαντά ο κύριος Πρωθυπουργός; Ακούστε το για να πάρετε µια ιδέα πώς αντιλαµβάνεται την
ελευθερία του Τύπου και τη δηµοσιογραφία ο Πρωθυπουργός
της Ελλάδας. «Καταλαβαίνω ότι στην Ολλανδία έχετε την κουλτούρα να ρωτάτε άµεσα πολιτικούς, το οποίο είναι απολύτως σεβαστό για εκεί. Για εδώ, είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε γέλασε.
Για εδώ, δεν είναι καθόλου σεβαστό. Αυτό που δεν δέχοµαι είναι
ότι µέσα σε αυτό το γραφείο προσβάλλετε εµένα και όλο τον ελληνικό λαό».
Εγώ δεν προσβλήθηκα. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ένα φοβερό
άλµα. Βάζει και τον λαό µαζί του. Ο λαός, όµως, είναι στο σκοτάδι για τις επαναπροωθήσεις. Κύριε Πρόεδρε, ιδέα δεν έχει ο
ελληνικός λαός ότι εγκαταλείπονται βρέφη µε τις µαµάδες τους
Σύριες σε µία λέµβο που είχε αφαιρεθεί η µηχανή για να γίνουν
τροφή για καρχαρίες στο νότιο Αιγαίο ή στο βόρειο Αιγαίο µας.
Αυτό γίνεται γιατί µε τη λίστα Πέτσα φροντίζουν από όσα σας
διάβασα εγώ να µάθει τα µισά ο ελληνικός λαός.
Προσέξτε. «Δεν δέχοµαι, λοιπόν», λέει ο Πρωθυπουργός, «να
προσβάλλετε σε αυτό το γραφείο εµένα και τον ελληνικό λαό»,
που δεν προσβάλλεται καθόλου αφού είναι στο σκοτάδι ο ελληνικός λαός για αυτά που γίνονται τα δραµατικά και τα αίσχη στις
θάλασσές µας, «µε αυτές τις κατηγορίες και τις εκφράσεις που
δεν υποστηρίζονται από πραγµατικά γεγονότα».
Παρατηρήσατε κάτι ενδιαφέρον; Δεν λέει πουθενά ο Πρωθυπουργός: «Δεν κάνουµε επαναπροωθήσεις». Ξέρετε γιατί δεν το
λέει πουθενά; Γιατί κάνει επαναπροωθήσεις και σας το λέω εγώ
υπεύθυνα. Γιατί σας το λέω εγώ υπεύθυνα;
Ακούστε ποιος άλλος το λέει εκτός από µένα. Το λέει εδώ και
ένα συναπτό έτος η διεθνής αµνηστία. Το λένε τα εξής φοβερά
αναρχοκοµµουνιστικά µέσα, η βρετανική «GUARDIAN», οι «FINANCIAL TIMES» της Νέας Υόρκης, η «NEW YORK TIMES», το
πρακτορείο «REUTERS», το γερµανικό spiegel. Εάν όλοι αυτοί,
όπως έχω ξαναπεί είναι, Ερυθροί Χµερ, τότε προφανέστατα ναι,
είναι εναντίον του κ. Μητσοτάκη.
Βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης -να το πω και αυτό- χάνει τελείως
την ψυχραιµία του στη συνέχεια, λέει: «Επιτρέψτε µου, έχετε επισκεφθεί τα νέα camps στα νησιά µας; Έχετε πάει στη Σάµο; Τολµάει να πει η δηµοσιογράφος, ναι. «Όχι, όχι δεν έχετε πάει στη
Σάµο. Παρακαλώ, δεν έχετε. Κοιτάξτε. Δεν θα έρχεστε σε αυτό
το κτήριο να µε προσβάλλετε. Είµαι απολύτως σαφής σε αυτό.
Απαντώ τώρα και δεν θα µε διακόπτετε. Εάν πάτε στη Σάµο…»,
που του έχει πει ότι έχει πάει ειρήσθω εν παρόδω. Αυτά δεν τα
ακούσαµε, ακούσαµε µόνο την αρχή και το τέλος. Αυτά που συνέφεραν.
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα µακρηγορήσω, λίγο ακόµα θα καταχραστώ τον χρόνο σας για να σας πω τα εξής. Έχουµε και την
περίπτωση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Άκουσα τον κ. Τσίπρα µε µεγάλο σεβασµό και µε µεγάλη αγάπη, καθώς και ένα
είδος γνωριµίας που θα µπορούσε να την πει κανείς και παραπάνω από γνωριµία και οικογενειακά µε συνδέει µε τον Αλέξη,
τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τον άκουσα, λοιπόν, πριν από λίγο να
δηλώνει από αυτό το Βήµα απευθυνόµενος στη Νέα Δηµοκρατία:
«Αν δεν µπορείτε εσείς τέλος πάντων, γιατί δεν έχετε το θάρρος
να κάνετε αυτά που χρειάζονται για την πανδηµία, είµαστε εµείς
εδώ που µπορούµε και θα τολµήσουµε να κάνουµε αυτά που
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χρειάζεται για να προστατεύσουµε τους πολίτες, να προστατεύσουµε την οικονοµία, να προστατέψουµε τη δηµοκρατία και τη
νοµιµότητα.»
Μόνο που δυστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον αγαπητό, κ. Τσίπρα, δεν είναι πια η πρώτη φορά. Δεν είναι «πρώτη φορά αριστερά», γιατί η πρώτη φορά δυστυχώς σύντροφοι ήρθε και
πέρασε και πήγε επί πέντε χρόνια από εκεί που ήρθε και δεν προστατεύσατε απολύτως τίποτα από τον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ
πολύ να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Γρήγορα θα ολοκληρώσω, κύριε
Πρόεδρε.
Το λέω αυτό µετά λόγου γνώσεως και σας κοιτώ στα µάτια,
όπως το συνηθίζω. Δεν κάνατε τίποτα, αγαπητοί φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, για να προστατεύσετε την υγεία των πολιτών. Ούτε έναν
γιατρό δεν προσλάβατε επί πέντε χρόνια στο έρηµο το ΕΣΥ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Έλεγε ο κ. Ξανθός, τον οποίο αγαπώ και υπολήπτοµαι: «Δεν
µε αφήνουν οι Βρυξέλλες». Θα τα πω και στη συνέχεια. Αν θεωρήσεις αυταπάτες όσα µια ζωή πίστευες µετά είσαι αιχµάλωτος
για µια ζωή, αγαπητέ συνάδελφε. Είσαι φυλακή, είσαι υποδειγµατικός αιχµάλωτος.
Εποµένως, λοιπόν, δεν θωρακίσατε το ΕΣΥ. Είχαν φύγει
τριάντα χιλιάδες άνθρωποι, δεν πήρατε ούτε έναν. Και πραγµατικά δεν σας αφήναν οι Βρυξέλλες, όπως, όµως, δεν άφηναν και
τον Σαµαρά. Γιατί και ο δόλιος ο Σαµαράς αυτό λέει: «Δεν µε
αφήνουν οι Βρυξέλλες».
Για τον κ. Μητσοτάκη διατηρούµε µια µικρή αµφιβολία αν
πράγµατι δεν τον αφήνουν οι Βρυξέλλες ή αν το κάνει από µόνος
του. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόµενο να είναι τόσο δολοφονικός
που να το κάνει και από µόνος του.
Πώς προστατεύσατε άραγε την οικονοµία; Με την κατάργηση
του ΕΚΑΣ µόλις εκλεγήκατε; Ξέρετε τι είναι το ΕΚΑΣ; Ξέρει ο κόσµος; Θυµάται τι είναι; Είναι αυτό το ελάχιστο για να µην ψοφήσει της πείνας αυτός της γης ο κολασµένος που είναι κάτω από
το όριο της φτώχειας. Είναι το πρώτο σας οικονοµικό µέτρο. Κατάργηση του ΕΚΑΣ. Προστατεύσατε την οικονοµία µε την υπογραφή πρωτογενών πλεονασµάτων από 3,5% έως 2,1% µέχρι το
2060; Υπογράψατε λιτότητα για τον επόµενο µισό αιώνα προστατεύοντας την οικονοµία; Δεν την προστατεύσατε.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να το πω και αυτό. Ποια είναι
η διαφορά σας τελικά σε αυτόν τον τοµέα για τον οποίο µιλάµε
σήµερα; Ποια είναι η διαφορά σας; Η διαφορά σας είναι πολύ
σηµαντική και πρέπει να την κατανοήσετε. Τι είπατε εσείς; Είπατε
ότι αυτά τα κανάλια τόσα χρόνια επιχειρούν εδώ και δεν δίνουν
µια, έχουν τις συχνότητες και δεν δίνουν µία.
Είπε και το αλήστου µνήµης ο αγαπητός φίλος, ο κ. Παππάς
ότι χωράνε µόνο τέσσερις συχνότητες τάχα στο φάσµα της
«DIGEA». Όλοι ήξεραν ότι χωράνε δεκατέσσερις. Συγγνώµη, εκ
του αποτελέσµατος ξέρουµε ότι χωράνε τουλάχιστον οκτώ. Και
ήταν φανερό τι θέλατε να κάνετε. Θέλατε να πάρετε ένα κοµµάτι
και εσείς από την πίτα. Σας αναγνωρίζω, αγαπητέ, το ελαφρυντικό ότι αντιµετωπίσατε το πρόβληµα του Παπανδρέου, του
ΠΑΣΟΚ. Ήρθε, πήρε την εξουσία και ήταν µόνος, µε όλο τον
Τύπο εχθρικός.
Πώς σκέφτεται ένας αριστερός; Λέει: «Τι να κάνω; Να ισοφαρίσω στην παραπληροφόρηση και την εξαπάτηση του ελληνικού
λαού; Να πάρω κι εγώ τον κ. Καλογρίτσα να τον κάνω δικό µου
για να έχω να απαντήσω;»; Ή µήπως λέει «να καταργήσω αυτό
το καθεστώς και να κάνω δηµόσια τα µέσα»;
Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Είχατε δεσµευτεί για τη δηµοκρατία, που είπε ο Αρχηγός σας.
Είχατε δεσµευτεί πως θα καταργήσετε τα ΜΑΤ προεκλογικά.
Έβλεπα πέντε χρόνια τα ΜΑΤ ωραιότατα να δέρνουν συνταξιούχους. Η λογική ότι «µας κλέβουν που µας κλέβουν, µας παραπληροφορούν που µας παραπληροφορούν, είναι παρασιτικοί
ολιγάρχες, τουλάχιστον ας τους παίρνουµε 100 εκατοµµύρια τον
χρόνο» είναι δεξιά λογική, δεν είναι προοδευτική λογική. Η προοδευτική λογική λέει να µην κλέβει κανείς κανέναν και τα µέσα
να είναι τίµια.
Συγγνώµη που ήµουν σκληρός, αλλά δεν µπορώ να τα ακούω
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όλα αυτά. Έχετε κυβερνήσει. Τι είπατε; Ότι εσείς θα έρθετε και
θα έχετε το θάρρος που δεν έχουν αυτοί; Είδαµε το θάρρος σας,
το είδαµε. Αυταπάτες ήταν το θάρρος σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία κ. Γιάννης Ραγκούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Γεραπετρίτη, ένα µεγάλο «ευχαριστώ», ένα ειλικρινές
«ευχαριστώ», γιατί, όχι µόνο δεν αντικρούσατε την πρόταση που
έχουµε υποβάλει για τη σύσταση αυτής της εξεταστικής επιτροπής, αλλά µε τον πιο θεσµικό τρόπο από πλευράς Κυβέρνησης
την επιβεβαιώσατε και τη νοµιµοποίησατε και µε όσα είπατε,
αλλά κυρίως µε όσα δεν είπατε. Δεν είναι σχήµα λόγου αυτό που
χρησιµοποιώ, κύριε Γεραπετρίτη. Το εξηγώ.
Γιατί σας εγκαλούµε; Γιατί εγκαλείστε ως Κυβέρνηση; Για τρία
θέµατα, για τρεις λόγους. Μάλλον, θα το πω καλύτερα: Για δύο
συν έναν λόγους.
Πρώτον, ότι πιάσετε και δώσατε σαράντα τόσα εκατοµµύρια
ευρώ χωρίς κριτήρια, χωρίς κανόνες, παραβιάζοντας κάθε αντικειµενική αρχή ή συλλογιστική που θα µπορούσε κάποιος να σκεφτεί ή να υιοθετήσει.
Δεύτερον, σας εγκαλούµε γιατί η συγκεκριµένη εταιρεία δηµοσκοπήσεων -αναφέρθηκε και ο κ. Κάτσης και ο κ. Κατρούγκαλος, αλλά και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία
προηγουµένως, ο κ. Τσίπρας- πήρε µε απευθείας αναθέσεις
270.000 ευρώ, την ώρα που κατά τα άλλα εµφανίζεται ως µια
ανεξάρτητη εταιρεία δηµοσκοπήσεων και ούτω καθεξής.
Και το «συν ένα» είναι το ζήτηµα που θέτουµε: Πού είναι και
γιατί δεν έχει έρθει στην Ολοµέλεια η δικογραφία που έχουν στείλει οι εισαγγελείς για την ίδια αυτή υπόθεση; Και ανεβαίνετε και
εσείς στο Βήµα και ο κ. Καιρίδης στην αρχή και µιλάτε επί παντός
επιστητού εκτός απ’ αυτά.
Πού είναι τα κριτήρια, κύριε Γεραπετρίτη; Γιατί δεν είπατε µία
λέξη; Να πείτε: «Δεν είναι έτσι µε τη «DOCUMENTO». Δεν το αποκλείσαµε γιατί διαφωνούµε µαζί του». Να πείτε: «Δεν είναι έτσι
µε την «Εφηµερίδα των Συντακτών». Δεν της δώσαµε λιγότερα
απ’ ό,τι δώσαµε στον «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ» που όλη µέρα «λιβανίζει»
τον κ. Μητσοτάκη».
Είπαµε ενδεικτικά τρία - τέσσερα παραδείγµατα. Το the faq
βρίσκεται έξι χιλιάδες θέσεις πιο ψηλά από το economistas, στο
οποίο πιάσατε και δώσατε, αν δεν κάνω λάθος, δεκάδες χιλιάδες
ευρώ.
Ήρθατε εδώ να πείτε ένα κριτήριο, να πείτε: «Δεν είναι έτσι,
να τα κριτήρια. Εµείς πήγαµε και δώσαµε αυτά τα λεφτά του ελληνικού λαού από το υστέρηµά του και όχι µόνο…» -και θα πω
στο τέλος κάτι γι’ αυτό- «…αλλά τα δώσαµε µε αυτούς τους κανόνες. Να τι εφαρµόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τι εφαρµόζεται σε άλλες χώρες, να τι εφαρµόζεται στην Ελλάδα ή
πρέπει να εφαρµόζεται, έτσι το πήγαµε». Πού είναι τα κριτήρια
αυτά; Πού είναι οι κανόνες; «Κιχ» δεν είπατε, κύριε Γεραπετρίτη,
και γι’ αυτό σας ευχαριστούµε πάρα πολύ. Γιατί νοµιµοποιήσατε
και επιβεβαιώσατε την πρόταση την οποία έχουµε κάνει ότι, ναι,
η Βουλή πρέπει να συγκροτήσει αυτή την εξεταστική επιτροπή.
Ήρθατε εδώ να πείτε ότι δεν δώσατε 270.000 στην opinion
poll; Ήρθατε εδώ να πείτε ότι αυτό δεν το κάνατε µε απευθείας
ανάθεση; Πού είναι ένα στοιχείο, µία πληροφορία -δώστε µαςπου στο τέλος-τέλος να µας κάνει και εµάς να ξανασκεφτούµε
και να πούµε ότι δεν έπρεπε, το «χοντρύναµε».
Τίποτα, κύριε Γεραπετρίτη. Τίποτα! Αλλά, αυτό το «τίποτα»
είναι η απόλυτη οµολογία πολιτικής ενοχής της Κυβέρνησης για
όσα την καταγγέλλουµε και την εγκαλούµε. Δεν είσαστε, όµως,
µόνο εσείς, κύριε Γεραπετρίτη, που µας επιβεβαιώσατε και µας
νοµιµοποιήσατε. Είναι κι ένας άλλος συνάδελφός σας.
Είναι δυνατόν να εγκαλείται για τόσο βαριά ηθικής απαξίας ζητήµατα ο κ. Πέτσας και να µην έρχεται σήµερα στη Βουλή να πει
τη γνώµη του, να υπερασπιστεί τον εαυτό του; Πού είναι ο κ. Πέτσας, κύριε Γεραπετρίτη;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εσείς ως συνήγορος µπορεί να κάνετε πρόβα για το τι θα συναντήσει ο κ. Πέτσας στην πορεία του κ. Πέτσα. Αλλά, ο κ. Πέτσας δεν αισθάνθηκε σήµερα την ανάγκη να έρθει και να πει ότι
«όλη η Ελλάδα µιλάει γι’ αυτό το σκάνδαλο της λίστας Πέτσα,
συζητάει εδώ η Βουλή, οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας».
Εκτός εάν, κύριε Γεραπετρίτη, ο κ. Πέτσας δεν ήρθε µόνο γιατί
µε αυτόν τον τρόπο οµολογεί την πολιτική του ενοχή, αλλά δεν
ήρθε και για να µας πει και κατ’ επέκταση να πει και στον ελληνικό λαό και κάτι άλλο, στέλνοντας ένα µήνυµα. Αυτό που σας
είπε προηγουµένως ο κ. Κατρούγκαλος, ότι «Δεν είναι «λίστα
Πέτσα», µην µε κατηγορείτε. Είναι «λίστα Μητσοτάκη». Να έρθει
ο Γεραπετρίτης να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά που µε βάζατε να δίνω από δω και από εκεί τα χρήµατα του ελληνικού
λαού». Μπορεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σε κάθε περίπτωση, όµως, και η απουσία του κ. Πέτσα είναι η
απόλυτη επιβεβαίωση της ορθότητας και της πολιτικής και ηθικής νοµιµοποίησης που έχει η πρότασή µας.
Θα αναφέρω δύο - τρία σηµεία ακόµη, τα οποία δεν µπορούµε
να αφήσουµε αναπάντητα.
Τι να πω τώρα, κύριε Γεραπετρίτη; Όλοι καταλάβαµε. Ένα
µόνο παράδειγµα θα πω µόνο, γιατί είναι προσωπικό για εσάς
θέµα και δεν έπρεπε να το κάνετε αυτό. Όλοι καταλάβαµε από
τον τρόπο µε τον οποίο ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σ’ αυτά. Έχουν
βουίξει τα αυτιά µας απ’ αυτά που σας είπε ο κ. Τσίπρας και όχι
µόνο τα δικά µας, όλων των δηµοσιογράφων των µέσων ενηµέρωσης. Και σας έδωσε τη δυνατότητα να έρθετε εδώ και να τα
αντικρούσετε. Όµως, το µόνο που αποφασίσατε να κάνετε ήταν
να προσβάλλετε και να επιτεθείτε, αλλά αυτό είναι προσωπικό
σας θέµα.
Δεν ελέγχουµε µε αυτή την πρόταση ούτε τους δηµοσιογράφους, κύριε Γεραπετρίτη, ούτε τα µέσα ενηµέρωσης, ούτε τις
εταιρείες ερευνών. Την Κυβέρνηση ελέγχουµε και έχουµε υποχρέωση να ελέγξουµε την Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): …(δεν
ακούστηκε).
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Και δεν κάνουµε µια εξεταστική επιτροπή για τα µέσα ενηµέρωσης ή για την opinion poll. Κάνουµε
µία εξεταστική επιτροπή σε τελική ανάλυση για τη δηµοκρατία
την ίδια, για την ελευθερία του Τύπου, για την ανεξαρτησία του
Τύπου, για το δηµόσιο χρήµα, για τους Έλληνες φορολογούµενους, για την αξιοκρατία, για την αντικειµενικότητα, για τους κανόνες, για τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα πρέπει να πορεύεται,
να πολιτεύεται, να κυβερνάται η χώρα και όχι µε αυτό το καθεστώς το αναχρονιστικό, το παλαιοκοµµατικό στο οποίο ξανά την
έχετε βυθίσει, ενθυµούµενοι τα «καλά» της «συγχωρεµένης» της
ΕΡΕ και της πάλαι ποτέ Δεξιάς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω τρία λεπτά από τη δευτεροµιλία µου, κύριε Πρόεδρε,
και θα κρατήσω ένα πεντάλεπτο.
Μιλήσατε για απαξιωµένα και προσβεβληµένα µέσα ενηµέρωσης από εµάς και προσβεβληµένους δηµοσιογράφους. Αλήθεια,
κύριε Γεραπετρίτη; Ποιος προσβάλει και ποιος απαξιώνει τα
µέσα ενηµέρωσης; Ξέρετε ποιος; Αυτός που βγαίνει σε διεθνή
κλίµακα µπροστά στα διεθνή µέσα ενηµέρωσης και λέει ότι στην
Ολλανδία συνηθίζουν να κάνουν απευθείας ερωτήσεις, εννοώντας ότι στη χώρα του αυτό δεν συµβαίνει. Αυτό είναι βαρύτατη
προσβολή για τους Έλληνες δηµοσιογράφους, αυτό που έκανε
ο κ. Μητσοτάκης προχτές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είναι να χρηµατίζεις µέρος των δηµοσιογράφων ή των µέσων
ενηµέρωσης µε «λίστες Πέτσα». Αυτό είναι απαξίωση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Να
χρηµατίζεις;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Και ξέρετε, µεγαλύτερη απαξίωση
και µεγαλύτερη προσβολή για ποιους είναι, κύριε Γεραπετρίτη;
Δεν είναι για την «Εφηµερίδα των Συντακτών», την «ΑΥΓΗ», τη
«DOCUMENTO» και ούτω καθεξής. Είναι και για τις σοβαρές
εφηµερίδες και τα µέσα ενηµέρωσης της παράταξής σας, που
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τα τσουβαλιάζετε και που αν ακολουθούσατε κριτήρια και κανόνες, δεν θα ήταν και εκείνα ταξινοµηµένα στην κατηγορία των
µέσων ενηµέρωσης του Φουρθιώτη, του economistas, του «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ». Και σε τελική ανάλυση, µε αυτό το οποίο κάνετε
τους απαξιώνετε, τους προσβάλλετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δύο επισηµάνσεις ακόµη για να κλείσω. Εµείς θέτουµε το θέµα
των δηµοσκοπήσεων. Εσάς δεν µπορεί κάποια στιγµή να πάει το
µυαλό σας, αντί να καταφεύγετε σε αυτή την εύκολη ρητορική
ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ τα λέει αυτά διότι δεν τον βολεύουν οι δηµοσκοπήσεις», ότι αυτό σε τελική ανάλυση έχει να κάνει µε την ίδια την
ουσία του πολιτικού κόσµου και όχι µόνο της δηµοκρατίας σαν
µια γενική έννοια;
Οι δηµοσκοπήσεις ως µηχανισµοί χειραγώγησης, κύριε Γεραπετρίτη, δεν είναι µόνο µηχανισµοί χειραγώγησης της κοινής
γνώµης σε σχέση µε την πρόθεση ψήφου για τα κόµµατα. Είναι
και σε σχέση µε τα πρόσωπα, είναι και σε σχέση µε τους Υπουργούς.
Αποκαλύφθηκε ή δεν αποκαλύφθηκε από την «Εφηµερίδα των
Συντακτών» ότι ο συνάδελφός σας, ο κ. Γεωργιάδης, για να τον
βγάζει µια εταιρεία πρώτο ανάµεσα στους Υπουργούς -όχι ανάµεσα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ανάµεσα σε εσάς- είχε πιάσει και
έδινε απευθείας αναθέσεις;
Εσείς, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν τα έχετε υποστεί; Ή δεν θα τα υποστείτε όλα αυτά όταν οι ίδιες εταιρείες µε
τους ίδιους µηχανισµούς µη θεσµικής χρήσης του δηµόσιου χρήµατος θα βγαίνουν παραµονές των εκλογών και θα λένε «στην
τάδε εκλογική περιφέρεια τελευταίος ο Τασούλας, πρώτος ο Πατσούλας», γιατί ακριβώς θα έχει κινηθεί ο ίδιος µηχανισµός; Άρα,
είναι µόνο θέµα προστασίας ενός κόµµατος, της Αντιπολίτευσης,
των µικρών κοµµάτων; Είναι συνολικά του πολιτικού κόσµου.
Και κλείνοντας, θα πω το εξής: Υπάρχει κάτι χειρότερο, κατά
τη γνώµη µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή την υπόθεση -όχι µόνο σε αυτή, αλλά µιας και συζητάµε αυτή την υπόθεση- από όλα όσα έχουµε δει µέχρι στιγµής. Και αυτό είναι και
µια µεγάλη διαφορά όχι µόνο µε την Αυστρία του κ. Κουρτς, αλλά
συνολικά το µεγάλο πρόβληµα. Και είναι το µεγάλο πρόβληµα,
γιατί σε τελική ανάλυση, κύριε Γεραπετρίτη, εσείς θα φύγετε. Ο
ελληνικός λαός θα σας διώξει αργά ή γρήγορα, θα σας διώξει
το συντοµότερο δυνατό λέµε εµείς. Αυτά, λοιπόν, µπορούν να
αποκατασταθούν. Και διαδικασίες µπορούν να µπουν και κανόνες
και κριτήρια και διαφάνεια να υπάρξει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Ραγκούση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό, όµως, κύριε Γεραπετρίτη, που δεν µπορεί κανείς εύκολα
να διορθώσει και το οποίο κάνετε, είναι ότι αυτά τα εκατοµµύρια
ευρώ που εσείς κυριολεκτικά κατασπαταλάτε µε αυτό το χυδαίο
πολιτικάντικο τρόπο, δεν είναι βγαλµένα από πλεονάσµατα που
µέχρι πρότινος είχε η χώρα, είναι βγαλµένα µέσα από ελλείµµατα, είναι βγαλµένα µέσα από χρέος. Χρεοκοπείτε τη χώρα καθηµερινά παίρνοντας αυτά τα δεκάδες εκατοµµύρια -και όχι
µόνο, αλλά και όλα εκείνα για τα οποία σας έχουµε καταγγείλει,
5 δισεκατοµµύρια σάς τα µέτρησε προηγουµένως ο κ. Τσίπρας
και δεν είπατε «κιχ» γι’ αυτό- και τα κατασπαταλάτε για να αγοράσετε τη δηµοφιλία και της Κυβέρνησης και των προσώπων
σας. Και αυτή είναι η µεγαλύτερη ενοχή που έχετε, κύριε Γεραπετρίτη, γιατί χρησιµοποιείτε τα ελλείµµατα και το χρέος της
χώρας για να εξαγοράζετε τη δηµοφιλία της Κυβέρνησης, τη δηµοφιλία προσωπικά του Πρωθυπουργού και να βυθίζετε για µια
ακόµη φορά τον ελληνικό λαό σε αυτή την περιδίνηση που κάθε
φορά µπαίνει όταν, βεβαίως, η χώρα υπερχρεώνεται.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Γεραπετρίτη, µια χαµένη Παρασκευή είναι η σηµερινή.
Μια χαµένη Παρασκευή! Χάσαµε τη µέρα µας.
Ξέρετε, πριν µπω στην ουσία, θέλω να σας αναφέρω κάποια
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πράγµατα. Μας είπατε για το δικαίωµα -µαζί δουλέψαµε όλοι
εδώ, όσοι συµµετείχαµε στη συνταγµατική Αναθεώρηση- στη µειοψηφία για τις δύο προτάσεις ανά κοινοβουλευτική περίοδο. Δεν
ήταν η ουσία της κουβέντας µας αυτής, της σηµερινής, ποιο
κόµµα ήταν πιο γαλαντόµο και έδωσε το δικαίωµα αυτό. Εδώ µιλάµε για µια σαπίλα του συστήµατος. Ήρθαµε να µιλήσουµε για
τη σαπίλα, αν ισχύει -που εµείς λέµε ότι ισχύει- και αν το αναγνωρίζετε εσείς. Δηλαδή, το να προσπαθεί η Κυβέρνηση να µας πει
ότι δεν ισχύει αυτό που ζούµε -θα σας πω τι ζούµε- είναι σαν να
προσπαθείτε να µας πείσετε τώρα εσείς ότι είναι βράδυ έξω. Δεν
είναι βράδυ, είναι µέρα.
Κύριε Γεραπετρίτη, ξέρετε εµείς δεν κατηγορούµε τους δηµοσιογράφους. Εσάς κατηγορούµε και τις κουµπαριές σας. Εσάς
κατηγορούµε και τις υπόγειες διαδροµές σας. Εσάς κατηγορούµε -την Κυβέρνηση, όχι εσάς προσωπικά- και τα κολλητηλίκια
σας. Ξέρετε ποια είναι η απόδειξη του ότι για όσα λέµε περί πολυφωνίας και ελευθερίας λόγου έχουµε δίκιο; Εσείς είστε καθηγητής, εγώ είµαι δηµοσιογράφος. Είκοσι επτά χρόνια ένσηµα
έχω. Θα µου επιτρέψετε να το ξέρω το σύστηµα. Η απόδειξη,
κύριε Γεραπετρίτη, είναι ότι απόψε το βράδυ στα δελτία ειδήσεων δεν θα παίξει ούτε για ένα δευτερόλεπτο µια ατάκα του
Προέδρου ή κάποιου Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Αυτή είναι
η απόδειξη. Δεν θα παίξει τίποτα. Δεν υπάρχουµε. Είµαστε αόρατοι! Δεν υπάρχουµε!
Θέλω να µου απαντήσετε, κύριε Γεραπετρίτη, µετά αν εσάς
σας βρίσκει σύµφωνο αυτό. Θα βάλουµε τα δελτία των 20.00’,
των 19.00’ και δεν θα παίξει τίποτα. Δεν υπάρχουµε! Θα παίξει η
Νέα Δηµοκρατία, η κοκοροµαχία η δικιά σας µε τον κ. Τσίπρα,
τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µπορεί και λίγο δεν έχει και Πρόεδρο το ΠΑΣΟΚ τώρα- τον κ. Σκανδαλίδη και εκεί
τελείωσε. Τρικοµµατική η Βουλή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κύριε
Γεραπετρίτη.
Αυτή είναι η µεγάλη απόδειξη ότι υπάρχει αυτό το σύστηµα.
Και θέλω να σας ρωτήσω -και απαντήστε µου- το εξής: Εσάς
σας αρέσει αυτό; Όχι, κύριε Γεραπετρίτη, οι δηµοσιογράφοι δεν
είναι πουληµένοι, όπως ρωτήσατε πριν. Δεν είναι πουληµένοι οι
δηµοσιογράφοι. Δεν φταίνε οι δηµοσιογράφοι. Δέσµιοι είναι.
Δουλεύουν, έχουν οικογένειες και παίρνουν άνωθεν εντολές και
τους λένε, «δεν θα παίξεις το βράδυ Βελόπουλο», «δεν θα παίξεις
το βράδυ ΚΚΕ», «δεν θα παίξεις Ελληνική Λύση». Τι θα κάνει ο
δηµοσιογράφος, κύριε Γεραπετρίτη; Θα παίξει και θα χάσει τη
δουλειά του; Σοβαρά µιλάτε; Όχι, δεν είναι πουληµένοι οι δηµοσιογράφοι.
Θέσατε κάποια ερωτήµατα. Ναι ή όχι, κύριε Γεραπετρίτη, στην
πολυφωνία; Συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε την πολυφωνία; Ναι ή
όχι στην ισονοµία; Ναι ή όχι στη δηµοκρατία; Απαντήστε µας και
πείτε µας…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ναι, αλλά πείτε το. Αν λέτε «ναι»,
αυτό που βιώνουµε ως χώρα δεν είναι δηµοκρατικό. Είναι απαράδεκτο και πρέπει εσείς οι ίδιοι να το καταγγείλετε. Δεν µπορεί
να µην αναγνωρίζετε καν ότι υπάρχει πρόβληµα. Δεν είναι δυνατόν να µην το αναγνωρίζετε καν!
Κάνατε λόγο για πλουραλισµό στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Τι σόι πλουραλισµός είναι αυτός; Πείτε µας λίγο. Δυόµισι χρόνια
είµαστε στη Βουλή. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος
εδώ µέσα, όσες πολιτικές διαφωνίες κι αν έχουµε, ιδεολογικές,
που να µην αναγνωρίζει το έργο, την προσφορά, τις προτάσεις,
τη συνέπεια, την εργατικότητα της Ελληνικής Λύσης ή το επίπεδο
των Βουλευτών. Υπάρχει ένας εδώ µέσα; Ένας! Πείτε µου έναν!
Είναι δυνατόν, κύριε Γεραπετρίτη, δυόµισι χρόνια να µην έχει
προσκληθεί ένας Βουλευτής -ένας!- σε ένα κανάλι; Ένας! Ένας,
ρε παιδιά, να τον κάνουµε άγαλµα, να τον δείχνουµε, να του πετάµε βελάκια! Ένας Βουλευτής!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αφήστε την ΕΡΤ. Μιλάω για τα ιδιωτικά κανάλια. «MEGA»,
«STAR», «ΣΚΑΪ», «ALPHA», όλα τα ιδιωτικά κανάλια. Ένα! Είναι
δυνατόν να έχω δεκαεννέα χρόνια ένσηµα στον όµιλο «ΑΝΤ1» και
να µην έχω προσκληθεί ποτέ;
Κύριε Γεραπετρίτη, έχω κουµπάρους, φίλους εκεί µέσα και ξέρετε τι µου λένε; «Ρε Κώστα, δεν θέλουµε; Δεν µπορούµε.»
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(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Καταλάβετε τι λέω; Αυτή είναι η σαπίλα. Και δεν το λέω για να
το ρυθµίσετε εσείς. Το λέω για να αποδεχτείτε ότι υπάρχει πρόβληµα και ότι αυτό δεν είναι δηµοκρατικό. Αυτό σας λέω. Αν δεν
παραδεχτείτε ότι υπάρχει πρόβληµα, δεν θα το λύσουµε. Αυτή
είναι η κατάσταση. Το ταγκό θέλει δύο, κύριε Γεραπετρίτη. Δεν
αποφασίζουν από µόνοι τους κάποιοι. Υπάρχουν υπόγειες διαδροµές. Τα κανάλια δεν ανήκουν σε τετρακόσιους. Ένας είναι.
Μπορεί να είναι µεγαλοεπιχειρηµατίας, µπορεί να είναι εργολάβος, µπορεί να είναι εφοπλιστής, µε τους οποίους σχετίζεστε και
κάνετε δουλειές. Χαϊδέψτε αυτούς, κατακεραυνώστε αυτούς,
αποκλείστε αυτούς. Αυτό είναι το σύστηµα. Θέλετε να το παραδεχθείτε; Δεν θέλετε; Θα έχουµε και άλλες χαµένες µέρες εδώ
µέσα αν δεν τα παραδεχτείτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν θέλετε.
Και είδα και τον ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Εκεί που είµαι, ήσουν και εδώ
που είµαι, θα έρθεις. Έτσι είναι η εξουσία. Όποιος πάρει την
εξουσία, θέλει να ελέγχει τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Το έχω
ζήσει εκατό χιλιάδες φορές στο πετσί µου. Τι θα πω, ότι δεν είναι
έτσι; Έτσι είναι. Και εσείς τι θα πείτε τώρα; Βοσκοτόπια κ.λπ.. Ρε
παιδιά, τώρα, αστείες καταστάσεις. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω και τρία λεπτά από τη δευτερολογία
µου.
Και είµαι περήφανος που από την πρώτη µέρα ο Πρόεδρός
µας και όλοι οι Βουλευτές λέµε «ναι» στην ελευθερία του Τύπου,
«ναι» στην ανεξαρτησία των δηµοσιογράφων που θέλουν να είναι
ανεξάρτητοι, να έχουµε ενηµερωµένους πολίτες, να µας ακούσουν οι πολίτες και εµάς και µετά ας µας κρίνουν. Άκουσον µεν,
πάταξον δε. Άκουσέ µας πρώτα, δώσε µας το δικαίωµα να µιλήσουµε και ας µας απορρίψουν. Μπορεί να τους αρέσουµε.
Όµως, να µιλήσουµε. Δώστε µας λίγο χώρο να κινηθούµε.
Έχετε µετατρέψει το δηµόσιο χρήµα -γιατί δεν είναι χρήµατα
της Νέας Δηµοκρατίας αυτά, από τα 350.000.000 που χρωστάει
το κόµµα σας, είναι χρήµατα του ελληνικού λαού- σε µέσο διαστρέβλωσης της πραγµατικότητας προς όφελός σας. Ξεχνάτε,
βέβαια, ότι αυτές οι φούσκες κάποια στιγµή σκάνε και κάνουν
και θόρυβο. Θα σκάσει κάποια στιγµή πολύ δυνατά. Διαχειρίζεστε δηµόσιο χρήµα λες και είναι το χωράφι που κληρονοµήσατε
από τον παππού σας. Δεν είναι δικά σας τα λεφτά, να τα κάνετε
ό,τι θέλετε. Δεν είναι δικά σας τα λεφτά! Είναι λεφτά τα οποία
σπαταλάτε για να χειραγωγήσετε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
είναι χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου, που µατώνει για να
σας τα δίνει κάθε µήνα. Και εσείς αντί να τα επιστρέψετε µε κάποιο τρόπο στην κοινωνία, τα χρησιµοποιείτε για να έχετε έναν
πληρωµένο γαλάζιο στρατό για να ενηµερώνει όπως εσείς θέλετε τον κόσµο.
Ο λαός, κύριε Γεραπετρίτη, λέει το εξής: Δείξε µου το φίλο
σου να σου πω ποιος είσαι. Στη δηµοσιογραφική πιάτσα λέµε το
εξής: Δείξε µου τις διαφηµίσεις σου να σου πω µε ποιον είσαι και
τι κάνεις. Αυτό λέµε στη δηµοσιογραφική πιάτσα . Και αν µπεις
σε ένα µέσο ενηµέρωσης και δεις µέσα όλα τα δηµόσια έργα
όλου του δηµοσίου τοµέα, τράπεζες ΕΣΠΑ κ.λπ., θα καταλάβεις
τι παίζει . Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Μέσα σε όλα αυτά –και κλείνω- ήρθε, κύριε Πρόεδρε, χθες και
το άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα να ελέγξετε τελείως τα
πάντα. Να απαγορευτεί η διαφορετική άποψη, να απαγορευτεί
η ελευθερία του Τύπου, να απαγορευθεί η διαφορετικότητα. Όχι,
θα τα ελέγχετε όλα λέτε εσείς, απαγορεύεται να έχεις άλλη
άποψη. Και τελείως έωλο, ανοιχτό το αφήσατε, δύναται να δηµιουργήσει υποψίες φόβου και τα λοιπά. Ποιος θα το κρίνει αυτό;
Αλλά, να µην µιλάµε.
Το είπα και χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Ποινικού
Κώδικα. Δυστυχώς, αυτά που βιώνουµε –και αν θέλετε, προσωπικά ως κόµµα εµείς- γενικότερα στο επίπεδο το πολιτικό -λυπάµαι που το λέω- παραπέµπουν σε τεχνικές γείτονος χώρας. Η
Ελλάδα είναι το λίκνο της δηµοκρατίας. Δεν βρίσκουµε άλλο
τρόπο. Τι να πω; Βλέπω συναδέλφους εδώ µέσα. Τους βλέπω και
στα κανάλια και τους χαίροµαι και τους ζηλεύω πραγµατικά. Δεν
ξέρω τι έχουµε κάνει, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τι µήνυµα πρέπει να
απευθύνουµε στις τηλεοράσεις, για να µας καλέσουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είµαστε µία συγκροτηµένη Κοινοβουλευτική Οµάδα, που αποτελείται από ανθρώπους επαγγελµατίες της ζωής, χρόνια οικονοµολόγους, πιλότους, δηµοσιογράφους, επιχειρηµατίες που
δουλεύουµε και ήρθαµε εδώ, γιατί ο λαός το αποφάσισε, οι Έλληνες πολίτες, και θέλουµε να εκφραστούµε, αλλά δεν µας το
επιτρέπει το σύστηµα. Το σύστηµα που ελέγχετε εσείς. Αυτή
είναι η αλήθεια. Δείτε τη και δώστε λύσεις. Αλλιώς, µείνετε στις
κόντρες µε τον ΣΥΡΙΖΑ και σε ανούσιες συζητήσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεχίζουµε µε
την κ. Αικατερίνη Παπακώστα - Παλιούρα από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο η κ. Ευαγγελία Λιακούλη
από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, κυρία Παπακώστα, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ για την ανοχή σας, να υπενθυµίσω
µόνο ότι ο συνάδελφος ο κ. Κάτσης του ΣΥΡΙΖΑ µίλησε για δέκα
λεπτά.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε το εξής: «αδίστακτη και διαπλεκόµενη ηγετική οµάδα και αποτελεί όνειδος για την ηγετική οµάδα
του ΣΥΡΙΖΑ και αποκαλύπτει µια κατάσταση σήψης και ιδιοτέλειας που είχε επικρατήσει στο κόµµα που κυβέρνησε τη χώρα
για µια πενταετία». Τάδε έφη πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ.
Κοντονής. Αδίστακτη και διαπλεκόµενη ηγετική οµάδα. Αυτά,
επειδή σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ εµφανίζεται ως τιµητής των πάντων και
επειδή πράγµατι, όπως πραγµατικά επεσήµανε και ο κ. Γεραπετρίτης, ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας ανάλωσε τουλάχιστον δέκα λεπτά στην παραίτηση του κ. Κουρτς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Θα ήθελα να ξεκινήσω την οµιλία µου µε αυτό. Βασικά, µε το
φαινόµενο της πεταλούδας που είναι µια ποιητική µεταφορά στη
θεωρία του Χάους για το φαινόµενο της ευαίσθητης εξάρτησης
ενός συστήµατος από τις αρχικές συνθήκες, όπου µια απειροελάχιστη µεταβολή στη ροή των γεγονότων οδηγεί µετά την πάροδο αρκετού χρόνου σε µια εξέλιξη της ιστορίας του
συστήµατος, δραµατικά διαφορετική από εκείνη, που θα λάµβανε χώρα αν δεν είχε συµβεί αυτή η µεταβολή.
Σε µια, λοιπόν, παράδοξη, σχεδόν τραγελαφική, θα τολµούσα
να πω, εκδοχή της θεωρίας του Χάους, η παραίτηση του αυστριακού Καγκελάριου Σεµπάστιαν Κουρτς αποτέλεσε την τέλεια
θρυαλλίδα που αναζητούσε εναγωνίως δύο χρόνια τώρα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, προκειµένου προσοµοιώνοντας την αυστριακή εξέλιξη στην ελληνική πραγµατικότητα, να χτίσει τη νέα,
ανέξοδη φυσικά, αντιπολιτευτική ρητορική της.
Αδυνατώντας, λοιπόν, να γυρίσει το παιχνίδι και ευρισκόµενη
πραγµατικά σε κατάσταση πανικού, αφού δύο χρόνια µετά τις
εκλογές διαπιστώνεται η αδυναµία της Κουµουνδούρου και του
Αρχηγού της να ξεκολλήσουν από τα χαµηλά δηµοσκοπικά αποτελέσµατα, παρά τις τεράστιες προκλήσεις, αλλά και κρίσεις που
κλήθηκε να αντιµετωπίσει η παρούσα Κυβέρνηση, να λάβουν τα
µηνύµατα που στέλνει η κοινωνία για την τακτική της καταστροφολογίας και την επαναφορά του διχαστικού λόγου και της ρητορικής της ακατάσχετης και ανεδαφικής παροχολογίας του ’14
και ’15, αλλά και να δικαιολογήσουν την ανεπάρκειά τους σε κεφαλαιώδους σηµασίας ζητήµατα για την πατρίδα και την κοινωνία, αναζητούν ευθύνες, πέραν των γνωστών βαρβάρων, στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αλλά και σε εταιρείες που πραγµατοποιούν δηµοσκοπήσεις.
Η αλήθεια, βεβαίως, είναι πως οι συντάκτες της πρότασης για
την εξεταστική επιτροπή περιγράφουν πολύ γλαφυρά µια εικονική παραποιηµένη πραγµατικότητα, πολύ απλά γιατί η παρατεταµένη καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτή περιγράφεται στο
σύνολο σχεδόν των δηµοσκοπήσεων, η εγγενής αδυναµία του
πρώην Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, να περάσει ακόµη και
τον κανέναν στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός, αλλά και
το γεγονός ότι η Κυβέρνηση από την ανάληψη των καθηκόντων
της και επί δύο συνεχή έτη µέχρι και σήµερα διατηρεί σχεδόν αυτούσια, ακλόνητα τα ποσοστά της, προκαλεί τριγµούς και ανη-
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συχία στην Κουµουνδούρου και οδηγεί ασφαλώς σε αντιδράσεις,
ανάλογες µε αυτές που το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης συνηθίζει, επιχειρώντας να περάσει στην επίθεση, καταγγέλλοντας δήθεν συµφέροντα και παρεµβάσεις.
Υπάρχει, ωστόσο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µια ειδοποιός διαφορά, ανάµεσα σε εµάς
και σε εσάς. Δεν είµαστε ίδιοι. Και δεν είµαστε ίδιοι, γιατί όπως
πρόσφατα τόνισε και ο Πρωθυπουργός µας, Κυριάκος Μητσοτάκης, µας χωρίζει πολιτισµικό, ηθικό, αξιακό, αισθητικό και πολιτικό χάσµα.
Τούτο δε, αποδεικνύεται καταφανώς από το γεγονός ότι εκείνος ήταν που εισηγήθηκε την ουσιαστική ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, προτείνοντας πριν τις εκλογές του 2019 στην
πρότασή του για τη συνταγµατική Αναθεώρηση, να αναγνωριστεί
στη µειοψηφία το δικαίωµα να υποβάλει προτάσεις σύστασης
εξεταστικών επιτροπών. Μια πρόταση, που δείχνει τον θεσµικό
τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται τη σπουδαιότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου στις κυβερνητικές δράσεις, που έλαβε
σάρκα και οστά στην πρόσφατη συνταγµατική Αναθεώρηση µε
το άρθρο 68 παράγραφος 2, ένα άρθρο µία δυνατότητα που ξεκίνησε µε πρωτοβουλία της Νέας Δηµοκρατίας και την οποία
αξιοποιεί και κάνει χρήση σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εµείς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σήµερα δεν µπορούµε παρά να νιώθουµε πραγµατικά ευτυχείς που κάνετε πράξη
ένα δικαίωµα, µια δυνατότητα που εµείς θεσµοθετήσαµε. Κι
αυτό, γιατί εµείς σε αντίθεση µε εσάς µε τη δική σας στάση και
αντίδραση στο παρελθόν, όσον αφορά για παράδειγµα τη σύσταση ανακριτικών επιτροπών, τόσο για τον κ. Παπαγγελόπουλο
όσο και για τον κ. Παππά, δύο εκ των κορυφαίων παρεµπιπτόντως Υπουργών κατά την πενταετή διακυβέρνησή σας, υποθέσεις
οι οποίες σηµειωτέον ελέγχονται από την ελληνική δικαιοσύνη,
δεν έχουµε να κρύψουµε απολύτως τίποτα. Δεν έχουµε να φοβηθούµε απολύτως τίποτα, γιατί εµείς πράξαµε κατ’ αρχάς, όσον
αφορά την επικοινωνιακή καµπάνια «Μένουµε σπίτι - µένουµε
ασφαλείς», µε καθ’ όλα νόµιµες και απολύτως διαφανείς διαδικασίες, ό,τι προέβλεπε, όχι µόνο το Εθνικό Δίκαιο, αλλά και το
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάντα σε απόλυτη ταύτιση
µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου.
Θα ήθελα σ’ αυτό το σηµείο να αναφερθώ στο έγγραφο, το
οποίο προσκόµισε στα Πρακτικά ο κ. Τσίπρας, παραπλανώντας
για ακόµα µια φορά τον ελληνικό λαό και το Κοινοβούλιο -προσπαθώντας προφανώς να παραπλανήσει- όπου στη δεύτερη σελίδα ξεκαθαρίζεται ακριβώς ότι η άποψη που εκφράζεται σε αυτό
το έγγραφο -που δεν αποτελεί επίσηµο έγγραφο του Συµβουλίου
της Ευρώπης, αλλά µια πλατφόρµα στην οποία µπορούν οι δηµοσιογράφοι να καταθέτουν διαµαρτυρίες τυχόν ή και καταγγελίες, χωρίς βεβαίως να παίρνουν θέση πάνω σε αυτό- αποτελεί
άποψη των συντακτών και όχι επίσηµη άποψη του Συµβουλίου
της Ευρώπης. Γιατί κάποια στιγµή κάποια πράγµατα θα πρέπει,
πραγµατικά, να ξεκαθαρίζονται.
Οι πρωτόγνωρες, λοιπόν, έκτακτες και επείγουσες συνθήκες
άλλωστε, που διαµορφώθηκαν λόγω του κορωνοϊού, επέβαλαν
εκ των πραγµάτων την άµεση ενεργοποίηση ενός µηχανισµού,
των πράξεων, δηλαδή, νοµοθετικού περιεχοµένου. Τα νοµοθετήµατα, δηλαδή, εκείνα που σύµφωνα µε το Σύνταγµα θεσπίζονται
από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, ύστερα από πρόταση του
Υπουργικού Συµβουλίου, για τη νοµοθετική διευθέτηση µιας
έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης.
Ποιος πραγµατικά µπορεί να µας πει, λοιπόν, σήµερα εδώ και
στον ελληνικό λαό ότι η κρίση της πανδηµίας δεν αποτελούσε
πραγµατικά µια επείγουσα και έκτακτη ανάγκη, όπου έπρεπε να
διευθετηθεί µε βάση τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου; Και
πρέπει, επίσης, να πούµε σε αυτό το σηµείο ότι πραγµατικά
εµείς, η Νέα Δηµοκρατία, προέβλεψε σύµφωνα µε το νόµο στα
περιφερειακά µέσα να δοθεί ποσοστό από τις επιχορηγήσεις
20%, πράγµα το οποίο εµείς υπερκεράσαµε.
Άρα λοιπόν εµείς προβήκαµε σε µια εκστρατεία επικοινωνίας
και ενηµέρωσης, που ξεδιπλώθηκε τάχιστα και η οποία τελικά
έσωσε κυριολεκτικά πολλές ζωές. Αξίζει δε και πρέπει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό πως σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΕΙΕΤ
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των περιφερειακών εβδοµαδιαίων εφηµερίδων κ. Αντώνη Μουντάκη, για πρώτη φορά µετά από δεκαετίες, όλες οι εβδοµαδιαίες
εφηµερίδες της χώρας, ανεξαρτήτου αποχρώσεως, πήραν τη
διαφήµιση «Μένουµε σπίτι - µένουµε ασφαλείς».
Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται έτι περαιτέρω, όχι µόνο από
τον σχετικό πίνακα που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από
τον αρµόδιο Υπουργό µε τα χίλια διακόσια τριάντα δύο µέσα,
που συµµετείχαν στην εκστρατεία ενηµέρωσης, καλύπτοντας
αποτελεσµατικά το σύνολο της επικράτειας, αλλά και από το γεγονός ότι στην εκστρατεία ενηµέρωσης ουδέποτε τέθηκε ως κριτήριο αποκλεισµού η πολιτική τοποθέτηση ενός µέσου. Αντίθετα,
συµµετείχαν µέσα ενηµέρωσης, που ασκούν έντονη κριτική στο
έργο της Κυβέρνησης, όπως για παράδειγµα η «ΑΥΓΗ», η «Εφηµερίδα των Συντακτών», ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ», ο ραδιοφωνικός
σταθµός «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» και άλλα.
Όσον αφορά δε τις δηµοσκοπικές εταιρείες, είναι αλήθεια,
πράγµατι, πως δεν είναι η πρώτη φορά που στρέφεται εναντίον
τους ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθώντας για µια ακόµη φορά την γνωστή
τακτική του µπούλινγκ, προκειµένου να δηµιουργήσει την εντύπωση στα στελέχη και τους οπαδούς του ότι οι εταιρείες λειτουργούν έχοντας άλλα οφέλη από την Κυβέρνηση, τι έκανε; Τις
έβαλε φυσικά στο στόχαστρό του.
Θα πρέπει λοιπόν να θυµίσουµε στο σηµείο αυτό πως δικά του
στελέχη και κυρίως συνεργάτες δικών του κυβερνητικών στελεχών έσπευδαν να δηµιουργήσουν εταιρείες δηµοσκοπήσεων,
προκειµένου να δείχνουν µια άλλη εικόνα, όπως έγινε την περίοδο πριν τις εκλογές του 2019, όταν φίλα προσκείµενα στην
Κουµουνδούρου µέσα µαζικής ενηµέρωσης έκαναν λόγο για διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ή ακόµα και για πρόβλεψη νίκης του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα πρέπει να θυµίσουµε επίσης ότι κατά την περίοδο της
δικής του διακυβέρνησης παρατηρήθηκαν πρωτοφανείς παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη αλλά και το µιντιακό τοπίο, προκειµένου
να χειραγωγηθεί η κοινή γνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Ένα
λεπτό, κύριε Πρόεδρε, κι ευχαριστώ.
Εµείς λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, επειδή δεν είµαστε εσείς, λέµε «όχι» σε κάθε πολιτική εξαπάτησης. Εµείς δεν θα ακολουθήσουµε τον ΣΥΡΙΖΑ στην
χυδαιότητα του «όχι σε όλα» και του «ναι στο τίποτα». Γιατί εµείς
πρωτίστως πιστεύουµε στον εξανθρωπισµό και στην ηθική διάσταση της πολιτικής ζωής της χώρας.
Γι’ αυτό και λέµε «ναι» στο να χυθεί άπλετο φως παντού. Λέµε
«ναι» σε µια εξεταστική επιτροπή διευρυµένη, µε ουδέτερη διατύπωση, που θα ελέγξει τα πεπραγµένα όλων µας από το 2015
και µετά, τόσο στο ζήτηµα της κρατικής χρηµατοδότησης όσο
και στη λειτουργία των δηµοσκοπικών εταιρειών. Είµαστε εδώ
και περιµένουµε από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα κόµµατα της
αντιπολίτευσης να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να
δεχθούν τη διεύρυνση από το 2015 µέχρι σήµερα, µε ουδέτερη
θεσµική διατύπωση της πρότασης και αντικειµενική βάση.
Εµείς είµαστε εδώ και σας περιµένουµε, απλά γιατί δεν φοβόµαστε την αλήθεια. Εσείς;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, υπάρχει ανοχή, αλλά νοµίζω ότι πρέπει να είναι για µερικά λεπτά, όχι για διπλάσιο χρόνο.
Τον λόγο έχει η κ. Ευαγγελία Λιακούλη από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, µε πολλή εκτίµηση στο πρόσωπό σας, κυρίως για την καλλιέργεια που παραπέµπει το ύφος σας, η αλήθεια σήµερα είναι πως δεν είναι
καθόλου ευχάριστη η συζήτηση που γίνεται και πρέπει, προ
πάσης συζητήσεως, αυτό να το πούµε.
Γενικώς, όταν συζητάµε για την τραυµατισµένη δηµοκρατία,
που ρακένδυτη προχωράει ανάµεσά µας στις αίθουσες του Κοινοβουλίου είναι φυσικό ότι κανείς δεν µπορεί να δηλώνει ευτυ-
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χής. Ο Αριστοφάνης στις «Όρνιθες» θα έλεγε « δηµοκρατία, πο
προβιβ ς µ ς ποτε». Πού µας πας, πού µας ταξιδεύεις και πού
θα µας φτάσεις, εσύ δηµοκρατία; Είχε αναρωτηθεί λοιπόν, γι’
αυτή τη δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την οποία
όλοι υπερασπιζόµαστε. Κι εγώ θεωρώ ότι όλοι καλοπροαίρετα
βρισκόµαστε εδώ πραγµατικά για να την υπερασπιστούµε. Τα καταφέρνουµε όµως τελικά;
Είναι αλήθεια πως υπάρχουν πολύ µεγάλα ζητήµατα, ζητήµατα
των καιρών, ζητήµατα που υπήρχαν αλλά και ζητήµατα που
έχουν προκύψει. Θεωρώ βεβαίως ότι, εδώ που τα λέµε, µεταξύ
κατεργαραίων ειλικρίνεια, ένθεν και ένθεν, και µεταξύ της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς ελέγχεστε για τη λίστα
Πέτσα και για τις εξαρτήσεις των µέσων ενηµέρωσης, µε τα πρωτοσέλιδα, µε τον πρωθυπουργικό παράδεισο στον οποίο κατοικούν, κύριε Υπουργέ µου, µάλλον µόνο παγώνια, και από την
άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ που να, πρόσφατα και νωπά, σ’ αυτή την
Αίθουσα και σε αυτό το Βήµα, συζητήσαµε στο πλαίσιο της Προανακριτικής Επιτροπής παραποµπές κορυφαίων στελεχών, το
περιβόητο “white house”, µε όλους τους αρµούς της εξουσίας.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: “White
porscha” είναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι, το µεταφέραµε εµείς, το κάναµε
πιο ελληνιστί, προκειµένου να γίνει κατανοητό.
Κι όλα αυτά λοιπόν, τα οποία συνθέτουν ένα σκηνικό, που αν
κάποιος απλός πολίτης έρθει σήµερα να παρατηρήσει τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο θα πει ότι µάλλον ήρθε από έναν άλλο
χρόνο, υπήρξε σε ένα παράλληλο σύµπαν και δεν έχει καµµία
σχέση µε την προηγούµενη ζωή.
Η δηµοκρατία, µετά από συνεχείς αγώνες και διεκδικήσεις, εγγυήθηκε σε εµάς µεγάλες προοδευτικές τοµές, σπουδαίες πολιτικές και κοινωνικές κατακτήσεις, τις οποίες σήµερα η χώρα
απολαµβάνει. Όµως σε κάθε περίπτωση εµείς προασπιζόµαστε
σήµερα τη δηµοκρατία, η οποία πρέπει να προχωρήσει και πρέπει να διαφυλαχθούν βασικές ιδεολογικές αρχές και αξίες. Δεν
υπάρχει δηλαδή δηµοκρατία η οποία να λειτουργεί χωρίς έναν
αξιακό και θεσµικό κώδικα, στον οποίο θεωρώ ότι πρέπει όλοι να
συµφωνήσουµε.
Η παράταξη η δική µας µιλάει για το θέµα αυτό, διότι σε ό,τι
αφορά τις ανεξάρτητες αρχές σε ό,τι αφορά τη διαύγεια, σε ό,τι
αφορά το προοδευτικό πρόσηµο στη δηµοκρατία έχει βάλει
πλάτη, έχει βάλει το λιθαράκι της, για να µην πω ότι έχτισε πολλές φορές και τα θεµέλια, κύριε Υπουργέ, κι εσείς το γνωρίζετε
πολύ καλά.
Το ερώτηµα, λοιπόν, που θέτει σήµερα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, στην οποία εµείς θα υπερψηφίσουµε την πρόταση αυτή
και το έχουµε ανακοινώσει, όπως υπερψηφίζουµε πάντοτε τις
προτάσεις για σύσταση εξεταστικών επιτροπών, προκειµένου να
είναι όλα στο φως, η πρόταση λοιπόν αυτή βάζει ζητήµατα για
το αν η δηµοκρατία µας νοσεί, για την ποιότητα της δηµοκρατίας, για τον τρόπο λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών, αν
αυτά είναι φαινόµενο της τωρινής Κυβέρνησης ή υπήρχαν πάντα
κ.λπ..
Ενδεικτικά εγώ θα πω κάποια πράγµατα σε ό,τι έχει σχέση µε
τους προβληµατισµούς της κοινωνίας. Είναι αλήθεια ότι η πανδηµία διόγκωσε τα φαινόµενα, δυστυχώς, κακής νοµοθέτησης
και παράλληλα εξάρτησης, παθογένειας και παντελούς απουσίας
διαφάνειας. Δυστυχώς και το λέω µε λύπη µου, διότι στον τοµέα
τουλάχιστον εσωτερικών και δηµόσιας διοίκησης καταθέτω ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ, κάθε εβδοµάδα, τις οποίες µπορείτε να
παρακολουθήσετε, και έχει φτάσει η Κυβέρνησή σας µέχρι του
σηµείου οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι επιµορφώνονται στη
διά βίου κατάρτιση, κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό, ακόµη και
αυτοί να επιλέγονται µε αδιαφανή κριτήρια. Δεν ξέρουµε τα κριτήρια, σας κάνουµε ερώτηση γι’ αυτό.
Άρα εδώ θα πρέπει να το δείτε το πράγµα ξανά. Εδώ θα πρέπει
να συζητήσουµε καθαρά για τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων, όπως για τις απευθείας αναθέσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως τη στήριξη µεγάλων ιδιωτικών
συµφερόντων. Η δηµοκρατία για να είναι δηµοκρατία πρέπει να
βασίζεται σε αξίες και θεσµούς και κυρίως στον έλεγχό της, στον
αυτοέλεγχο κατ’ αρχάς και στον έλεγχο µετά, στη διαφάνεια,
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στην ελεύθερη πολυφωνική ενηµέρωση και στην αµερόληπτη
πληροφόρηση.
Η δηµοκρατία δυστυχώς της δικής σας Κυβέρνησης απέχει
πάρα πολύ από αυτό που µόλις περιέγραψα. Τα δύο τελευταία
χρόνια η Κυβέρνηση έχει καταφέρει, µε απόλυτη αδιαφάνεια και
υπόγειους χειρισµούς, να ελέγχει το µεγαλύτερο κοµµάτι των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Έχετε πιάσει στασίδι! Αυτό σας
λέµε τόση ώρα, όταν σας λέµε από το πρωί. Βλέπεις, κανείς απλά
ένα ζάπινγκ το πρωί στα κανάλια και βλέπεις τους ίδιους και τους
ίδιους ανθρώπους, ακόµη κι από εσάς. Από εσάς δεν επιλέγονται
όλοι, επιλέγονται οι ίδιοι κι οι ίδιοι.
Αυτό δεν δηµιουργεί προβληµατισµό; Είναι τρόπος αυτός που
λειτουργεί η δηµοκρατία, να µην έχει ένας Βουλευτής την ευκαιρία να ακουστεί η φωνή του, τα µικρότερα κόµµατα; Τι πλουραλισµός υπάρχει τότε στη δηµοκρατία, όταν εσείς µιλάτε και εγώ
δεν µπορώ να απαντήσω; Έτσι δεν είναι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δίκιο
έχετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Έχω δίκιο; Αυτό, όµως, ποιος το κατευθύνει, ποιος το δηµιουργεί; Είναι µόνο του; Είναι φτιαγµένο
έτσι; Τα µέσα ενηµέρωσης το κατευθύνουν; Αυτοί θέλουν να το
κάνουν. Όχι. Αναγκάζονται να το κάνουν. Γιατί αναγκάζονται να
το κάνουν;
Αναγκάζονται να το κάνουν, διότι ακριβώς, κύριε Υπουργέ,
πρέπει να επιβιώσουν µέσα σε ένα καθεστώς το οποίο δηµιουργείται για την επιβίωσή τους. Αυτό είναι υγιές για τη δηµοκρατία;
Δεν είναι υγιές για τη δηµοκρατία.
Εδώ, λοιπόν, θα πρέπει να βάλουµε συγκεκριµένους κανόνες
λειτουργίας, κριτικής, ελέγχου, λογοδοσίας και βεβαίως, σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να επιδιώκεται να κυβερνάτε µε αντιπολίτευση. Είναι επικίνδυνο να κυβερνάτε χωρίς αντιπολίτευση. Είναι
λογικό να δηµιουργείται η άποψη στον ελληνικό λαό ότι η Νέα
Δηµοκρατία κυβερνάει χωρίς αντιπολίτευση; Δεν είναι λογικό.
Γιατί µας το ρωτούν αυτό στον δρόµο; Το ρωτούν σε εµάς, στο
Κίνηµα Αλλαγής, το ρωτούν στο ΚΚΕ, στο ΜέΡΑ25, στην Ελληνική Λύση. Για ποιον λόγο λένε ότι η Νέα Δηµοκρατία κυβερνά
χωρίς Αντιπολίτευση; Γιατί; Διότι δεν ακούγεται η Αντιπολίτευση,
δεν ακούγονται οι φωνές της Αντιπολίτευσης, οι διαφορετικές
απόψεις. Δεν σας µιλάω για τις άναρθρες κραυγές. Ξέρετε, τουλάχιστον, ότι προσπαθώ αυτό να το αποφύγω και είναι παράπτωµα οπότε δεν το καταφέρνουµε.
Όµως, πραγµατικά, θα πρέπει να θεωρήσουµε εκ των προτέρων ότι συµφωνούµε στα µείζονα ζητήµατα, που είναι αυτά, οι
κανόνες λοιπόν που πρέπει να λειτουργούν στη δηµοκρατία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σας θυµίζω ότι στο πείσµα της αείµνηστης Φώφης Γεννηµατά
οφείλεται η δηµοσιοποίηση της περίφηµης λίστας Πέτσα για την
κρατική διαφήµιση στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Είναι χρήµατα
τα οποία µοιράστηκαν χωρίς διαφάνεια. Είναι 20 εκατοµµύρια
ευρώ που µοιράσατε στα κρυφά. Ακολουθήθηκε µια δεύτερη
λίστα µε τον ίδιο σκανδαλώδη τρόπο και κλείσατε τα αυτιά στην
πρόταση να θέσετε κριτήρια για τη χρηµατοδότηση των µέσων
µε κοινωνική ευαισθησία και αξιοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία συνάδελφε, κλείστε, σας παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα συνοψίσω και
θα τελειώσω. Ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Δυστυχώς, αυτό ήρθε χθες να δείξει µια νοοτροπία σας, κύριε
Υπουργέ. Το άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα, που µιλάει για τον
τρόπο µε τον οποίο συντίθεται ουσιαστικά ένα δηµοσίευµα και ο
τρόπος που προβάλλεται αυτό, ακόµα και ο τίτλος του -αν δείτε
αναλυτικά στην ερµηνεία του συγκεκριµένου άρθρου- θα έπρεπε
να βγάλει τον ελληνικό λαό στους δρόµους, σε µεγάλη διαδήλωση. Αν δεν είχαµε την πανδηµία, αυτό θα γινόταν µε αυτό που
νοµοθετήσατε χθες, εξάρτηση δήθεν στο όνοµα των fake news,
αλλά εξάρτηση όµως απόλυτη των µέσων ενηµέρωσης από αυτά
που θα κρίνει κάποιος άλλος ότι µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα και ανησυχία στην κοινή γνώµη ή κίνδυνο για το εθνικό
συµφέρον κ.λπ., κ.λπ.. Αυτό δείχνει, λοιπόν, µια αντίληψη και µια
νοοτροπία.
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Επίσης, για τις εταιρείες δηµοσκοπήσεων -και ολοκληρώνω- ο
τρόπος µε τον οποίο πρέπει να παρουσιαστεί το θέµα είναι για
µας «όλα στο φως». Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται, ο τρόπος µε
τον οποίο συγκροτείται η οµάδα δουλειάς, ο τρόπος µε τον οποίο
γίνεται ερωτηµατολόγιο, όλα αυτά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγµή
στο φως και πρέπει να υπάρχουν στο φως.
Δεχτείτε τις προτάσεις µας. Σήµερα η συζήτηση αυτή ας είναι
τουλάχιστον ωφέλιµη σε κάτι.
Οι προτάσεις, που ακούστηκαν από τον Κοινοβουλευτικό µας
Εκπρόσωπο, µε τη µεγάλη πείρα και το µεγάλο διαµέτρηµα, κατά
την άποψή µου, τον Κώστα Σκανδαλίδη, ότι µια διακοµµατική επιτροπή µε τη συµµετοχή της ΕΣΗΕΑ, κύριε Υπουργέ, για θεσµική
κατοχύρωση των δηµοσιογράφων µε τα µπλοκάκια, των ανθρώπων που βγάζουν το µεροκάµατο λοιπόν του πόνου καθηµερινά
και την ανάδειξη του πολιτισµού και της ιστορίας µε τα χρήµατα
της Βουλής.
Η τελευταία µου φράση είναι: Σταµατήστε απλώς στην Αντιπολίτευση να λέτε ότι είναι παιδαριώδης η συµπεριφορά. Διότι
να σας πω και κάτι; Δεν είναι έξυπνο όσο συνδέετε την αντιπολίτευση µε το παιδί, τη συνδέετε µε την αθωότητα. Κρατάτε για
τον εαυτό σας τι; Το γκριζαρισµένο, αυτό που ξέρει να τα χειρίζεται όλα καλά και τα ρυθµίζει, αλλά που µπορεί να είναι και
ικανό για όλα; Σκεφτείτε το λιγάκι.
Νοµίζω ότι πρέπει να πάρετε από την αρχή το θέµα, για να
µπορέσουµε να µιλήσουµε σε άλλη βάση, σίγουρα για τη δηµοκρατία µας µε άλλους όρους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, έντεκα
λεπτά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα συνεχίσει ο χρόνος. Από ό,τι κατάλαβα, όλοι θέλετε...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν είναι εισηγήτρια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Κεφαλογιάννη, πριν λίγο ο κ. Μαρκόπουλος είπε για δέκα λεπτά.
Τώρα λέτε γιατί µίλησε.
Πρέπει να αποφασίσετε σε ποια διαδικασία είµαστε.
Ορίστε, κύριε Παπαδηµητρίου, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά
µε ανοχή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ας το πάµε στα οκτώ λεπτά.
Εµένα δεν µε συµφέρει. Θα ήθελα δέκα λεπτά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Μαρκόπουλε, δεν ξέρω τι συµφέρει εσάς. Πάντως, δεν συµφωνούν µαζί σας οι συνάδελφοί σας της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό
είναι ένα πρόβληµα. Να το δείτε.
Παρακαλώ, κύριε Παπαδηµητρίου, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη σύσταση της εξεταστικής
επιτροπής ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει την απαράδεκτη, αντιδηµοκρατική,
αντισυνταγµατική και παράνοµη τιθάσευση, καθοδήγηση και
υποταγή της ελεύθερης, ακηδεµόνευτης και ακοµµάτιστης δηµοσιογραφίας. Απλά πράγµατα. Θέλει να τροµάξει τους δηµοσιογράφους, θέλει να τους υπαγορεύσει τον τρόπο µε τον οποίο
θα κάνουν τη δουλειά τους και όταν δεν είναι αρεστοί, να τους
καταγγέλλει στο Κοινοβούλιο και όπου αλλού µπορεί.
Είναι εντελώς απαράδεκτο και φαίνεται από τον τρόπο µε τον
οποίο επιλέγετε να φέρετε ως δήθεν αποδεικτικά στοιχεία εντελώς ανασφαλή, εντελώς κατασκευασµένα. Φέρνετε εδώ µια
δήθεν έκθεση -την ονόµασε ο κ. Τσίπρας, αν είναι δυνατόν!- του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι το συµβούλιο παραθέτει γνώµες ανθρώπων, οµάδων δουλειάς οι οποίες
είναι ελεύθερες. Όµως και σε αυτή και σε όλες τις άλλες τις
οποίες έχετε φέρει ένα πράγµα υπάρχει -το ίδιο περιφέρεται αριστερά - δεξιά- που έχει ονοµατεπώνυµο. Τρέξατε, βυσσοδοµείτε
εναντίον της χώρας µη τυχόν και µπορέσετε να βρείτε κάπου ένα
µικρό forum να σας πάρει στα σοβαρά.
Λέτε για µια κατάταξη στην οποία η χώρα είναι πολύ χαµηλά.
Η Αυστρία είναι στη δέκατη έβδοµη θέση, πολύ ψηλά. Και όµως,
αυτή τη χρησιµοποιείτε για να πείτε ότι η Ελλάδα είναι χαµηλά.
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Το Ηνωµένο Βασίλειο είναι στην τριακοστή τρίτη θέση σε αυτή,
η Ιταλία στην τεσσαρακοστή πρώτη, οι Ηνωµένες Πολιτείες στην
τεσσαρακοστή τέταρτη. Η Μογγολία µόνο είναι λίγο καλύτερη
από µας.
Αυτή τη λίστα φέρνετε στο Κοινοβούλιο και λέτε ότι µε αυτό
τον τρόπο µάς καταδικάζει η διεθνής κοινότητα των ελεύθερων
δηµοσιογράφων. Με ένα κείµενο ενός ανθρώπου ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε. Δεν το προσέξατε καν ότι αυτός το
υπογράφει και το υπογράφει µε τη συνείδηση του ανθρώπου που
πάει καλά. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω σε όλα αυτά τα
πράγµατα.
Φτιάχνετε ένα αµάλγαµα για να υπερασπιστείτε ένα µη δηµοσιογραφικό όργανο. Το έχω πει δηµοσίως, πριν από δύο µήνες,
ερωτηθείς. Ήταν ο αρχισυντάκτης του συγκεκριµένου οργάνου
στο ίδιο πάνελ. Με ρώτησαν και είπα: Δεν θεωρώ το «DOCUMENTO» δηµοσιογραφικό όργανο, κυρίες και κύριοι. Και το λέω,
αν θέλετε, µε την σχεδόν τριάντα χρόνια εµπειρία µου, ότι αυτό
δεν είναι δηµοσιογραφία. Θέλετε να το υπερασπιστείτε; Κάντε
το. Κάντε το ευθέως. Πείτε το: Θέλουµε να υπερασπιστούµε τον
Βαξεβάνη. Δεν έχω κανένα πρόβληµα. Τα πάντα είναι ελεύθερα
σε αυτόν εδώ τον τόπο.
Όµως, είναι αλήθεια ότι η παράταξή σας είναι αυτή η οποία
εξέθεσε τη χώρα, όταν επεδίωξε, προσπάθησε να φέρει άδειες
οι οποίες θα απέκλειαν όχι µόνο παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης, µέσα ενηµέρωσης που είχαν ιστορία, αλλά και οποιονδήποτε άλλον δεν θα ήταν αρεστός. Ευτυχώς που βρέθηκε το
Συµβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή η αστική δηµοκρατία στον
δρόµο σας και σας εµπόδισε. Όµως και τότε πάλι προσπαθήσατε
να το κάνετε αυτό, φέρνοντας ακόµη και οικονοµικά µέσα.
Πώς είναι δυνατόν να λέτε ότι υπάρχουν τακτικές επιρροής και
εξαναγκασµού; Πότε βρήκε τον χρόνο οποιοσδήποτε Πέτσας,
Γεραπετρίτης να ασκήσει αυτές τις πρακτικές; Πώς είναι δυνατόν
να λέτε ότι σχεδιάζει η Κυβέρνηση και εκτελεί µια στρατηγική ποδηγέτησης του Τύπου; Πού είδατε να ποδηγετείται ο Τύπος;
Εγώ που τον παρακολουθώ εδώ και σαράντα χρόνια από διαφορετική θέση πριν µπω στη δηµοσιογραφία, δεν νοµίζω ότι µπορεί να γίνει αυτό που λέτε. Μήπως κρίνετε εξ ιδίων τα αλλότρια;
Μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος που τον ξέρετε εσείς και δεν
τον ξέρουµε εµείς;
Το απολύτως παράλογο και εξωπραγµατικό που ισχυρίζεστε,
κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, είναι ότι, επειδή το κράτος χρηµατοδότησε -ορθώς το έκανε- µια καµπάνια ενηµέρωσης
για τη δηµόσια υγεία σε συνθήκες έκτακτες και απέναντι σε µια
εξαιρετικά επικίνδυνη πανδηµία, καθένας και καθεµία δηµοσιογράφος χωριστά και ατοµικά δέχτηκαν και υπάκουσαν σε εντολές.
Είναι προσβλητικό αυτό. Είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες οι
άνθρωποι που δουλεύουν στον Τύπο. Αυτοί που έβγαιναν και πήγαιναν στα νοσοκοµεία, που πήγαιναν εκεί που υπήρχε το πρόβληµα, στο χωριό που δεν είχε εµβολιαστεί και ασθενεί σήµερα,
τώρα, προχθές, λέτε ότι καθοδηγούνται; Από ποιον; Αυτά είναι
µόνο για µωρά παιδιά. Είστε καλοί σε ένα πράγµα, αυτό το παραδέχοµαι, να χτίζετε µύθους και πάνω στους µύθους που χτίζετε προσπαθείτε µετά να αποδείξετε τα πράγµατα.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, όσο αποκρουστικός είναι ο ισχυρισµός σας, άλλο τόσο απολύτως προσβλητικός είναι και γι’ αυτό είτε αγνοήθηκε είτε καταδικάστηκε
από τους δηµοσιογράφους, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, οι οποίες
είναι οι εκλεκτικές δικές σας συγγένειες. Όλοι οι άλλοι έκαναν
και είπαν «άστο, ου γάρ οίδασι τι ποιούσι, άστους». Σας φιλοξενούν, οι απόψεις είναι πάντοτε προβεβληµένες µε τον ίδιο τρόπο.
Δεν λέω ότι πάντοτε γίνεται µε τον καλύτερο, κατά τα δικά µου
γούστα, αλλά είναι µε τον ίδιο τρόπο όµως, τον ίδιο κακό, καλό,
όπως θέλετε πείτε τον, αλλά µε τον ίδιο τρόπο.
Αντικρούεται εύκολα, νοµίζω, ο ισχυρισµός σας και µε τα εκατοντάδες παραδείγµατα µε τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η δηµοσιογραφική δουλειά της ενηµέρωσης. Γίνεται όπως συνήθως.
Άλλωστε, η επιδηµία -σκεφτείτε το λίγο πολιτικά, δόξα τω θεώαποτελεί εµπόδιο για την Κυβέρνηση, αποτελεί εµπόδιο για τη
δουλειά που κάνει η Πλειοψηφία, εµπόδιο για να προβληθούν
σειρά πραγµάτων, που είναι σηµαντικά και έχουν γίνει και γίνον-
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ται, τα οποία δυστυχώς τα σκεπάζει όλα η πανδηµία, τα σκεπάζει
όλα η συζήτηση και η απειλή της Τουρκίας. Εκεί περίπου, σε
αυτό δεν µπορούµε να καθοδηγήσουµε κανέναν και θα ήταν και
τρελό να επιδιώξουµε να το κάνουµε.
Με δυο λόγια, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ολοφάνερα ψεύδεται και είναι κρίµα ότι µια νέα και σοβαρή δυνατότητα κοινοβουλευτικού ελέγχου ξεκινά µε µια επιθετική προσπάθεια προς τα
θεµέλια της δηµοκρατίας και της ελεύθερης γνώµης και τελικά
της δηµοσιογραφίας. Όσο, λοιπόν, καλωσορίζω την άσκηση
αυτής της νέας δυνατότητας ελέγχου για κυβερνητικές πράξεις,
ειδικά µάλιστα όταν πρόκειται για τον τρόπο διαχείρισης του δηµόσιου, του κρατικού χρήµατος, αυτονόητα απορρίπτω και θα
καταψηφίσω το σκεπτικό και ειδικά τις κατηγορίες εναντίον των
δηµοσιογράφων, που υποκριτικά χρησιµοποιεί η παράταξη του
ΣΥΡΙΖΑ µε το κατατεθέν αίτηµά της.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Παπαδηµητρίου τα έληξε µόνος του όλα.
Ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία έχει τον λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να κάνω µια παρατήρηση προεισαγωγική. Πρώτον, η συζήτηση αφορά ιδιοκτήτες µέσων.
Δεύτερον, ανέφερε προηγουµένως ο κύριος συνάδελφος, ο
οποίος είναι σαρξ εκ της σαρκός των δηµοσιογράφων, ότι κατά
την άποψή του το «DOCUMENTO» δεν συνιστά δηµοσιογραφία
και άρα καλώς δεν συµπεριλαµβάνεται στις λίστες.
Στα νοµικά παραλειπόµενα υπάρχει µία αφήγηση, η οποία δεν
ξέρω εάν είναι αλήθεια, που λέει ότι στις εποχές του διχασµού
µεταξύ βενιζελικών και βασιλικών βασιλικός δολοφόνησε βενιζελικό και ο δικαστής, ο οποίος ήταν φιλοβασιλικός, τον αθώωσε
µε το επιχείρηµα ότι δεν τον θεωρούσε άνθρωπο, τον θεωρούσε
κάτι λιγότερο από άνθρωπο και άρα δεν στοιχειοθετείται η υποκειµενική υπόσταση. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι ολισθηρό δρόµο
ανοίγετε µε αυτές τις τοποθετήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µια πολύ σηµαντική µέρα
σήµερα για τη θεσµική τάξη και για την κοινοβουλευτική παράδοση που ξεκινάµε να δηµιουργήσουµε. Σήµερα, για πρώτη
φορά, η Αντιπολίτευση, η Μειοψηφία µπορεί να συστήσει εξεταστική των πραγµάτων επιτροπή. Και ενώ είναι µία κατάκτηση του
κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος και εδώ θα έπρεπε να είναι µια
µέρα θεσµικής ικανοποίησης, τόσο εσείς, κύριε Υπουργέ, όσο
και ο εισηγητής της Πλειοψηφίας φροντίσατε να την κοντύνετε,
να την µικρύνετε, να τη φέρετε στα µέτρα της συγκυρίας.
Θέλω, λοιπόν, να πω µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο ότι η
απόφαση ή µάλλον η θέση αυτή ήταν εισήγηση της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά εάν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που υπερψήφισε αυτή τη
θέση στην προτείνουσα Βουλή, δεν θα ερχόταν στην αναθεωρητική για να γίνει διάταξη του Συντάγµατος.
Εποµένως, για τα αυτονόητα, όταν δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε και διαγκωνιζόµαστε ποιος έχει το µεγαλύτερο µερίδιο
ή µάλλον για το ότι κάποιος δεν έχει µερίδιο συµµετοχής σε
αυτό, ουσιαστικά δεν υπηρετούµε αυτήν την πολύ σοβαρή θεσµική κατάκτηση.
Η πρόταση Μειοψηφίας για τη σύσταση της εξεταστικής των
πραγµάτων επιτροπής δηµιουργεί και πολιτικά δεδοµένα. Το γεγονός ότι κατόρθωσε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να συσπειρώσει την
Αντιπολίτευση από µόνο του δείχνει µια δυναµική. Και µη µου
πείτε ότι όλοι αυτοί που συνυπογράφουν, κατά δήλωση, την πρόταση έχουν την άποψη ότι την εκφράζετε εσείς, γιατί ουσιαστικά
θέλετε να κρύψετε το πρόβληµα κάτω από το χαλί.
Εδώ υπάρχει ένα πρόβληµα, που δεν έχει σχέση ούτε µε τις
δηµοσκοπήσεις ούτε µε τα δηµοσιεύµατα, έχει σχέση µε το πώς
διακινήθηκε το κρατικό χρήµα. Μας απασχολεί όλους. Εµείς δεν
είµαστε κήνσορες και τιµητές. Εµείς θέλουµε να ερευνηθεί η
αλήθεια. Το ότι δόθηκαν αφειδώς εκατοµµύρια, χωρίς κριτήρια,
το κρίσιµο είναι αυτό, κύριοι συνάδελφοι. Εάν λέγατε ότι είναι
κάποια κριτήρια µε βάση τα οποία κατανέµουµε τα χρήµατα, θα
κατανοούσαµε ότι θα διαφωνούσαµε για τα κριτήρια, αλλά εν
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πάση περιπτώσει θα λέγαµε ότι υπάρχει ένας ορθολογισµός. Δεν
υπάρχει κανένα κριτήριο. Δεν υπάρχει κανένα κριτήριο, παρά
µόνο των φίλα προσκείµενων µέσων -µιλάω για µέσα, όχι για δηµοσιογράφους- και γι’ αυτό το λόγο θεωρούµε ότι είναι αρµοδιότητα της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Υπάρχει µια δηµοσκόπηση και λέµε: Η συγκεκριµένη δηµοσκόπηση διεξήχθη, χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις διεξαγωγής
της δηµοσκόπησης. Ποιος την παρήγγειλε; Προκύπτει από το
νόµο, είναι νόµιµη υποχρέωση. Ποιος την πλήρωσε; Ο τρόπος
που έγινε η έρευνα; Δηλαδή, δεν βάλλουµε κατά των δηµοσκοπήσεων, βάλλουµε κατά της συγκεκριµένης, γιατί έχει σκιές. Και
αντί να έρθετε και να πείτε, ναι, εδώ πραγµατικά δεν φάνηκαν να
υπάρχουν στοιχεία, που απαντούν στα ερωτήµατα και να το
δούµε, αρχίζετε και κάνετε ιστορίες τι κάναµε εµείς µε το νόµο
Παππά. Παρεµπιπτόντως, να πω, για να µην δηµιουργούνται εντυπώσεις, ότι ο νόµος Παππά δεν κηρύχθηκε άκυρος, δεν ακυρώθηκε στο σύνολό του. Ακυρώθηκε, διότι το ΕΣΡ ήταν αρµόδιο
να προκηρύξει. Οι επιµέρους διατάξεις παραµένουν αλώβητες.
Άρα, µην κάνετε λαθροχειρία.
Επιστρέφω, λοιπόν, στην ηµερήσια διάταξη και λέω. Το βάλαµε στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, γιατί για εµάς είναι
ένα ζήτηµα δηµοκρατίας η λειτουργία του Τύπου. Με ευφυολογήµατα και τεχνάσµατα δεν το συζητήσαµε. Τι άλλη λύση έµενε,
κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας; Έµενε η λύση, που µας δίνει
το Σύνταγµα και ήρθαµε και λέµε στη Μειοψηφία της Βουλής
ελάτε να δούµε τα δύο αυτά σηµαντικά θέµατα.
Εκκρεµεί µία µηνυτήρια αναφορά και σας ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ, που δεν µνηµονεύσατε αυτούς, που έκαναν τη µηνυτήρια αναφορά, διότι δεν είναι ιδιώτες, δεν έχουν δηµόσια ιδιότητα και δεν µπορούν εδώ να υπερασπιστούν την άποψή τους.
Σας ευχαριστώ δηµόσια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Σας
ευχαριστώ και εγώ, αλλά τα ονόµατα έχουν αναρτηθεί σε site.
Οπότε, έχουν καταστεί δηµόσια έγγραφο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Το γνωρίζω, αλλά δεν είναι
θέµα του εδώ, αυτό θέλω να πω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Σωστά.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Το αναγνωρίζω και λέω το εξής:
Από τις 21 Μαΐου εκκρεµεί µία µηνυτήρια αναφορά. Δεν απασχολεί κανέναν η τύχη της; Γιατί δεν έρχεται αυτή να δούµε τι θα κάνουµε;
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι η πρωτοβουλία που έχουµε είναι
µια πρωτοβουλία απολύτως θεσµική, στηρίζεται στα δεδοµένα
συγκεκριµένων θεµάτων τόσο σε ό,τι αφορά τη δηµοσκόπηση,
όσο αφορά και στην έλλειψη κριτηρίων διανοµής των χρηµάτων
αυτών και είναι κάτι το οποίο η Εθνική Αντιπροσωπεία οφείλει να
το αντιµετωπίσει. Σας καλούµε να το δείτε. Σας καλούµε να συστρατευθείτε, γιατί από την ιστορία αυτή όλοι θα βγούµε κερδισµένοι. Ήταν καταιγιστικός ο Γιάννης Ραγκούσης,
αναπτύσσοντας τη γκάµα της επιχειρηµατολογίας. Από έναν
εξωνηµένο Τύπο, από έναν Τύπο εκτός αποστολής πληττόµαστε
όλοι. Και όταν όλοι δεν βάζουµε πλάτη, για να µπορέσει ο Τύπος
να πάρει τις ράγες, αυτές που αναλογούν στον Τύπο σε µια δηµοκρατία, οι συνέπειες θα είναι τραγικές και για εµάς και για το
πολιτικό σύστηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Ξανθόπουλο και για τον χρόνο.
Τώρα θα µιλήσει ο κ. Δηµήτρης Μαρκόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρότεινα για να χαλαρώσουµε και λίγο - έχουν περάσει ώρες- να κάνουµε και µία ακόµα εξεταστική αναφορικά µε
τα έγγραφα που κατά καιρούς προσκοµίζει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Τσίπρας. Είναι αδιανόητο ότι παρουσίασε ως έκθεση του Συµβουλίου της Ευρώπης, ουσιαστικά
ως ένα επίσηµο έγγραφο, τη διαµαρτυρία µιας ελληνικής εφηµερίδας. Έλεος. Έλεος και λίγη σοβαρότητα.
Επίσης, ο κ. Τσίπρας ήταν και πάλι αδιάβαστος. Γιατί τι είπε;
Ότι φέραµε το θέµα των δηµοσκοπικών εταιρειών στην Επιτροπή
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Θεσµών και Διαφάνειας. Προφανώς απέκρυψε ή δεν γνωρίζει είναι χειρότερο να µην γνωρίζει- ότι ο ν.3603/2007, ο νόµος Ρουσόπουλου, προβλέπει πως σε ό,τι αφορά τις δηµοσκοπικές
εταιρείες υπάρχει η Ελεγκτική Εταιρεία Δηµοσκοπήσεων και
Ερευνών Κοινής Γνώµης και ταυτόχρονα µετά µπορεί να πάει στο
ΕΣΡ και µετά να έρθει στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας.
Εδώ λοιπόν και πάλι ο κ. Τσίπρας ήταν αδιάβαστος.
Άκουσα επίσης µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον τον κ. Κατρούγκαλο να λέει ότι λιγότερο ίσως και από 1% από τη διαφήµιση για
την πανδηµία πήραν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ.
Παρακαλούµε, για να µας διευκολύνετε, κατονοµάστε τα, για να
τα µάθουµε κιόλας. Ποια είναι αυτά τα µέσα; Και επίσης, πείτε
µας λίγο για τις αναγνωσιµότητές τους, για τα «χτυπήµατα» στο
ίντερνετ, πράγµατα και εργαλεία τα οποία υπάρχουν στην
αγορά.
Δεν υπάρχει, αγαπητοί συνάδελφοι, αµφιβολία ότι σήµερα
ζούµε τη λογική του παραλόγου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το µόνο κόµµα
το οποίο τοποθέτησε Υπουργό Επικρατείας, δηλαδή Υπουργό
µέσα στο Μέγαρο Μαξίµου, δηµοσκόπο, τον κ. Βερναρδάκη. Παρένθεση: Δεν τον έχω δει σήµερα τον κ. Βερναρδάκη εδώ πέρα.
Δεν πολυκυκλοφορεί. Ελπίζουµε να έρθει σε λίγο. Επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσαµε µια σειρά εταιρειών δηµοσκοπικών λίγο πριν τις ευρωεκλογές και λίγο πριν τις εθνικές
εκλογές του 2019 να ξεφυτρώνουν σαν µανιτάρια. Αυτή είναι η
«Vox Pop Analysis», αλήθεια, η «BRIDGING EUROPE», αυτές οι
εταιρείες υπάρχουν σήµερα; Εγώ προσωπικά έψαξα και δεν
βρήκα ούτε καν τα site τους.
O ΣΥΡΙΖΑ βρίζει τον Στέλιο Πέτσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε µία φορά
δεν δηµοσιοποίησε λίστα για το πού έδωσε χρήµατα στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης. Επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ -γιατί λέτε για
τα µέσα ενηµέρωσης, είπατε για τον «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ»- παρουσιάστηκαν νέα µανιτάρια -κύριε Παππά, εσείς έχετε και γνώση
στο συγκεκριµένο είδος- η εφηµερίδα «ΤΟ ΧΩΝΙ», η «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ». Αυτά τα γνωρίζατε; Ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε εντολές να µην παίρνουν µη αρεστά µέσα ενηµέρωσης διαφηµίσεις από τις ΔΕΚΟ
ακόµα και από ιδιωτικές εταιρείες και όταν θα έρθει η ώρα στην
επιτροπή, θα πούµε και ονόµατα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, το παίζει τιµητής σε όλα αυτά;
Μη γελιόµαστε. Το σχέδιο είναι οργανωµένο και το σχέδιο περιλαµβάνει συγκεκριµένες συντεταγµένες. Συντεταγµένες, που
λένε στις εταιρείες µετρήσεων να έχουν αυτοσυγκράτηση και αυτολογοκρισία. Το έλεγε µάλιστα, επειδή, ξέρετε, εγώ τον χώρο
τον γνωρίζω καλά, πριν από κάποιες ηµέρες και ένας πολύ γνωστός δηµοσκόπος, ίσως να έχει και σχέσεις µαζί σας, σε συµβούλιο του ΣΕΔΕΑ που έλεγε σε γνωστή εταιρεία: «Ρε παιδάκι µου,
κι εσύ τώρα τον παρουσίασες τον Τσίπρα στο 20%; Βάλε ένα
24% να τελειώνεις». Μπούλινγκ πολιτικό κρύβει αυτή η διαδικασία, δηµοσκοπικό και πολιτικό µπούλινγκ.
Τώρα το νέο σχέδιο ξέρετε τι προβλέπει; Την επιλεκτική επίθεση κατά δηµοσκόπων επειδή τάχα λαµβάνουν κρατικές δουλειές. Θυµάµαι επίθεση τον Φεβρουάριο του 2021 από τριάντα
επτά Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατά της εταιρείας «MARC», επειδή
υπονοούσαν ότι υπάρχει κάποιου τύπου ασυµβίβαστο µεταξύ
των εταιρειών δηµοσκοπήσεων και των έργων που παίρνουν στο
δηµόσιο.
Ο κ. Βερναρδάκης, όταν εργαζόταν µε τη VPRC ή µε άλλες
εταιρείες, έκανε δουλειές µε το δηµόσιο; Θα ήθελα να τον
ακούσω. Γιατί δεν τον βάλατε µέσα στους οµιλητές σήµερα;
Εσείς κυβερνήσατε επί τεσσεράµισι χρόνια. Αφού, λοιπόν, σας
ενοχλούσε αυτό το ασυµβίβαστο γιατί δεν νοµοθετήσατε; Για
πείτε µας. Αλήθεια, για πείτε µας. Ο κ. Βερναρδάκης στήριξε την
επαγγελµατική του δραστηριότητα, έζησε την οικογένειά του
από τις δραστηριότητες µε το δηµόσιο; Περιµένουµε απαντήσεις
και θα τα ακούσουµε όλα σε αυτήν την επιτροπή, αν τελικά σήµερα ψηφιστεί. Επίσης, βλέπω επιθέσεις κατά της εταιρείας
«OPINION POLL» και του αναλυτή κ. Ζούπη. Ο κ. Βερναρδάκης
γνωρίζει τον κ. Ζούπη; Μήπως έχουν µάλιστα πρόσφατα και καµµιά επικοινωνία; Μήπως υπάρχουν e-mail; Να τα δούµε όλα. Να
τα δούµε όλα.
Η εφηµερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» πριν από λίγες ηµέρες -και
προσκοµίζω το έγγραφο- Σάββατο 23 Οκτωβρίου παρουσίασε τι-
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µολόγιο της εταιρείας «OPINION POLL» προς το κόµµα σας, τον
ΣΥΡΙΖΑ. Το 2017 έγινε η δουλειά. Του το καθυστερήσατε βέβαια
και παρακαλώ να περάσει και στα Πρακτικά. Του το καθυστερήσατε βέβαια να του το πληρώσετε δύο χρόνια. Μήπως επειδή ζήτησε τα λεφτά του κάπου και εσείς είπατε; «Θα δεις τι έχεις να
πάθεις»; Κακός ο Ζούπης τώρα, καλός τότε. Έτσι δεν είναι;
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Μαρκόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να καταλάβουµε επίσης για ποιον λόγο συνταξιούχος δηµοσκόπος κ. Ηλίας Νικολακόπουλος -κάτι ακούω ότι έχει µια έφεση
το τελευταίο διάστηµα, συνοµιλεί µε τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ- έκανε
καταγγελία ότι η εταιρεία αυτή, η «OPINION POLL», δεν είναι
µέλος του ΣΕΔΕΑ. Ο Πρόεδρός σας πριν από λίγο είπε ότι είναι
µέλος του ΣΕΔΕΑ και µάλιστα απ’ όσο γνωρίζω ο κ. Νικολακόπουλος είναι και στα δικαστήρια. Δεν ξέρω, είναι συνεργάτης
σας ο κ. Νικολακόπουλος; Πάντως αρθρογραφεί πυκνά υπέρ
υµών.
Μήπως, λοιπόν, διά της «OPINION POLL», αλλά και άλλων εταιρειών επιδιώκετε να πάτε σε ένα σχέδιο; Μήπως υποκρύπτεται
και κάτι ακόµα; Μια άκοµψη και κακής εµπνεύσεως προσπάθεια
να εµπλακείτε στα εσωκοµµατικά άλλων φορέων; Από εδώ ο κ.
Τσίπρας είχε και απορία για τις δηµοσκοπήσεις στο ΚΙΝΑΛ. Θα
θυµίσω, επειδή ξέρετε ότι εγώ έχω πολύ καλή µνήµη, ότι ο κ. Τσίπρας ήταν στον Αντώνη Σρόιτερ όταν δήλωνε πριν από καιρό ότι
γίνεται παρέµβαση στα εσωκοµµατικά του Κινήµατος Αλλαγής
επειδή µετρήθηκαν Αρχηγοί. Από πού και ως ο Αρχηγός σας θα
ορίζει σε µια ιδιωτική εταιρεία πότε, ποιους και µε ποιον τρόπο
θα µετράνε; Μήπως επειδή θέλετε να χειραγωγήσετε τις εσωκοµµατικές εκλογές ενός άλλου πολιτικού φορέα εσείς οι οποίοι
καταγγέλλετε χειραγώγηση; Και µάλιστα µπαίνετε και µπροστά
σε µια µεγάλη τέτοια προσπάθεια για να µην υπάρχουν όλα αυτά;
Θα τα πούµε όλα όταν έρθει η ώρα και η ώρα θα έρθει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να µην µακρηγορώ, ο ΣΥΡΙΖΑ, διαστρεβλώνοντας το συνταγµατικό νόηµα µιας πραγµατικά καίριας, µεγάλης µεταρρύθµισης για την οποία η Νέα
Δηµοκρατία αισθάνεται µεγάλη περηφάνεια και είναι δική µας
αυτή η µεταρρύθµιση και είναι ιστορική η σηµερινή συζήτηση
στη Βουλή, διολισθαίνει για µία ακόµη φορά σε αυτό το οποίο
γνωρίζει πολύ καλά: σε πολιτικά παιχνίδια εντυπώσεων.
Να το γνωρίζουν καλά όµως οι της Μειοψηφίας. Η θεσµική µας
στάση δεν υποκρύπτει αδυναµία. Ως Πλειοψηφία –και θα τα
δούµε όλα αυτά στο µέλλον, στο πολύ κοντινό µέλλον- διατηρούµε εις ακέραιον τα δικαιώµατά µας, δικαιώµατα που -πιστέψτε µε, επειδή τον χώρο τον γνωρίζω πολύ καλά- θα
φωτίσουν άγνωστες πτυχές, ραντεβού µε εκδότες, µε δηµοσκόπους, επαφές, ανταλλαγές µηνυµάτων. Όλα αυτά πρέπει να έρθουν στο φως για να δούµε τελικά ποια είναι η πραγµατική
αλήθεια. Δικαιώµατα που –πιστέψτε µε- θα φέρουν σε θέση αµυνόµενων όσους νοµίζουν –Χα! Να γελάσω κι εγώ λίγο- πως τώρα
επιτίθενται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Παρ’ όλο που συµµετέχω στο Κίνηµα Αλλαγής ως Πρόεδρος
τώρα, θέλω να σας παρακαλέσω όλους. Παρ’ ότι σας ευχαριστούµε για το ενδιαφέρον σας όλων για τις εκλογές µας, ελπίζω
ότι οι οργανωµένοι οπαδοί σας δεν θα ασχοληθούν µε τις δικές
µας εκλογές απ’ όποιο κόµµα και αν είναι. Σας ευχαριστούµε
πάντως που καθηµερινά ενδιαφέρεστε για τις εξελίξεις στο Κίνηµα Αλλαγής!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας ξέρουµε, παιδιά, σας ξέρουµε όλους!
Τον λόγο έχει η κ. Κοµνηνάκα.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χρειάζεται να διερευνηθούν οι όροι και τα κριτήρια µε τα οποία
διανεµήθηκαν εκατοµµύρια δηµόσιου χρήµατος στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και αν ο τρόπος µε τον οποίο έγινε, δηµιούργησε ευνοϊκές συνθήκες -ή ευνοϊκότερες- για να ενισχυθεί ο
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έλεγχος και η χειραγώγηση της κοινής γνώµης; Φυσικά, και χρειάζεται, ιδίως όταν αυτό έγινε εν µέσω πανδηµίας, την ώρα που η
Κυβέρνηση δήλωνε ότι δεν υπάρχουν ανεξάντλητοι πόροι και λεφτόδεντρα, για να ενισχυθεί, ουσιαστικά, το δηµόσιο σύστηµα
υγείας, για τις απαραίτητες προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να λειτουργούν µε ασφάλεια τα σχολεία, για να στηριχθούν, ουσιαστικά, όλοι αυτοί που πραγµατικά το είχαν ανάγκη
στη διάρκεια της πανδηµίας.
Γι’ αυτό και το ΚΚΕ, από την πρώτη στιγµή που τέθηκε το θέµα
διερεύνησης της υπόθεσης της λίστας Πέτσα και της εταιρείας
δηµοσκοπήσεων «OPINION POLL», συµφώνησε µε την πρόταση
του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, κρατώντας,
βέβαια, µικρό καλάθι για την αποτελεσµατικότητα του εγχειρήµατος, αφού η συσσωρευµένη πείρα από ανάλογες επιτροπές
δεν αφήνει περιθώρια προσδοκιών ούτε στον πλέον αφελή.
Ωστόσο, αναδείξαµε παράλληλα ότι µια τέτοια εξεταστική επιτροπή, µε ό,τι περιθώρια υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, οφείλει
να διερευνήσει συνολικά µε τι όρους έγιναν τέτοιες κρατικές διαφηµιστικές καµπάνιες, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία της
σκληρής λιτότητας και της κρίσης, βάζοντας στο κάδρο τις διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων για το πώς µοίρασαν τα χρήµατα του ελληνικού λαού.
Αυτό δεν ήταν µια όψιµη και ευκαιριακή τοποθέτηση, τώρα
που ήρθε το µετά για να λογαριαστούµε. Είναι συνεπή στάση,
για την οποία µε τροπολογία ζητήσαµε νοµοθετική ρύθµιση ενάµιση χρόνο πριν. Τροπολογία, βέβαια, που απορρίφθηκε πανηγυρικά από την Κυβέρνηση, αλλά δεν βρήκε υποστήριξη ούτε
από οποιοδήποτε άλλο κόµµα που οµνύει σήµερα στη διαφάνεια.
Αλήθεια, κύριοι της Κυβέρνησης -αποχώρησε ο κ. Γεραπετρίτης, που σήκωνε µοναχικά το βάρος της Κυβέρνησης µέχρι
τώρα-, τώρα, λοιπόν, που σηκώνετε µε ευθιξία δήθεν το «γάντι»
και ζητάτε τη διερεύνηση του αντικειµένου της επιτροπής και στα
πεπραγµένα του ΣΥΡΙΖΑ -ακούµε εδώ ύµνους από το πρωί από
τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας-, γιατί δεν κάνατε δεκτή
την τροπολογία µας, που προέβλεπε δηµοσίευση όλων των στοιχείων για τις κρατικές διαφηµίσεις που έγιναν σε βάθος δεκαετίας, µε ποινικές, µάλιστα, ευθύνες και υποχρέωση επιστροφής
των χρηµάτων, σε περίπτωση παράτυπης διαδικασίας, για να
βγει, τελικά, κάτι από την όλη ιστορία, εκτός από τον άρτο και τα
θεάµατα;
Αλήθεια, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κατάπιατε τη γλώσσα σας
τότε και δεν υποστηρίξατε την τροπολογία που προέβλεπε τη θέσπιση και συνολικά κανόνων διαφάνειας για τους όρους και τα
κριτήρια µε τα οποία θα πρέπει να γίνονται οι διαφηµιστικές καµπάνιες για λογαριασµό του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, για να
µην επαναληφθούν και σε άλλες επώνυµες λίστες τα ευφάνταστα, οµολογουµένως, φαινόµενα των sites και µέσων ενηµέρωσης που φύτρωσαν εν µία νυκτί ή νεκραναστήθηκαν για λίγο, εν
όψει της κρατικής χρηµατοδότησης; Κριτήρια, βέβαια, που µέχρι
σήµερα κρατάει επτασφράγιστο µυστικό η εύθικτη, κατά τα
άλλα, Νέα Δηµοκρατία.
Κυρίως, γιατί δεν δεχτήκατε ούτε εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, ούτε, όµως, και οποιοδήποτε από τα άλλα κόµµατα, το αυτονόητο, κατά τη γνώµη µας, και κύριο ζήτηµα που έθετε η
τροπολογία; Τα µηνύµατα που αφορούν την προστασία της δηµόσιας υγείας, την προστασία από σοβαρό κίνδυνο, απειλή,
όπως είναι µια πανδηµία και την ενηµέρωση του ελληνικού λαού
να µην µεταδίδονται µε όρους διαφηµιστικής καµπάνιας, να µεταδίδονται υποχρεωτικά και δωρεάν. Και αυτό να αφορά όλα τα
µέσα, βέβαια.
Γιατί πώς να το κάνουµε; Αποτελεί τουλάχιστον απάνθρωπο
κυνισµό, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν και πολύ περισσότεροι κινδυνεύουν, να πρέπει να πληρώσουν κιόλας για να
τους πει το κράτος πώς θα προστατευτούν. Αφού δεν παίρνετε
οποιοδήποτε άλλο µέτρο προστασίας της δηµόσιας υγείας,
όπως οφείλετε, τουλάχιστον ας ήταν δωρεάν η ενηµέρωση για
τα µέτρα αυτοπροστασίας. Θα είχατε και ένα επιπλέον επιχείρηµα στο αφήγηµα της ατοµικής ευθύνης.
Αυτά, λοιπόν, τα ελάχιστα και αυτονόητα µέτρα, αν θέλουµε
στοιχειωδώς να µιλάµε για συνθήκες διαφάνειας, που προφανώς
δεν εξασφαλίζονται µόνο µε νοµοθετικές ρυθµίσεις, τα απορρί-
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ψατε και οι µεν και οι δε. Τώρα παίρνετε θέση για κονταροχτυπήµατα και τηλεµαχίες, για να τροφοδοτείτε και από άλλον
δρόµο τον αποπροσανατολισµό. Να, λοιπόν, γιατί το ενδιαφέρον
σας για διαφάνεια είναι υποκριτικό και πάντως περιορισµένης εµβέλειας. Γιατί όλοι σας χρειάζεστε έναν µηχανισµό χειραγώγησης και µακιγιαρίσµατος της αντιλαϊκής πολιτικής, όταν έρχεται
η δική σας σειρά στην κυβερνητική εξουσία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Γι’ αυτό και παίζετε για χρόνια σε επανάληψη το σήριαλ του
ελέγχου των µέσων µαζικής ενηµέρωσης αλλά και τα γνωστά παρατράγουδα των αµφίβολων αποτελεσµάτων των δηµοσκοπήσεων.
Εδώ που τα λέµε, γιατί δεν µπορούν δηµοσκοπικές έρευνες,
για θέµατα τουλάχιστον δηµόσιου ενδιαφέροντος, να πραγµατοποιούνται από τα δηµόσια πανεπιστήµια, από δηµόσιους φορείς, που εξασφαλίζουν κατά τεκµήριο µεγαλύτερη αµεροληψία
σε σχέση µε ιδιωτικών συµφερόντων δηµοσκοπικές εταιρείες;
Γνωρίζουµε, βέβαια, ότι η αρχή του νήµατος στα ζητήµατα της
διαπλοκής βρίσκεται πολύ πιο βαθιά: Στο κουβάρι των άρρηκτων
δεσµών του αστικού κράτους µε τα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τα γνωστά µεγάλα πορτοφόλια, στα χέρια των
οποίων βρίσκονται και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Είναι, εποµένως, κάτι παραπάνω από αυτονόητο ότι αυτά θα τα αξιοποιούν, για να προβάλουν την πολιτική που εξυπηρετεί τα δικά τους
επιχειρηµατικά συµφέροντα και βέβαια, συµπλέει, συνήθως, µε
αυτά της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό θα µπαίνει αντικειµενικά τροχοπέδη και στην πραγµατική ενηµέρωση αλλά
ακόµα και στην ίδια την ψυχαγωγία του λαού.
Ως ΚΚΕ, λοιπόν, δίνουµε τη µάχη όχι µόνο της πραγµατικής
ενηµέρωσης, αλλά και της ίδιας της αφύπνισης του λαού απέναντι σε όλα αυτά που επιχειρούν να τον ναρκώσουν, ώσπου να
γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής στη ζωή που θέλει και αξίζει να έχει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κεφαλογιάννης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πιο παλιοί κοινοβουλευτικοί
ίσως θυµούνται ότι µέχρι το 2015 η χώρα κυβερνιόταν από ένα
τρίγωνο διαπλοκής, στο οποίο ήταν ο πολιτικός κόσµος, τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης και οι τράπεζες. Και ίσως θυµούνται ότι
αυτό το αµαρτωλό τρίγωνο ως διά µαγείας µεταξύ 2015 και 2019
εξαφανίστηκε. Τότε, βεβαίως, µε τις γνωστές θεσµικές ενέργειες
της τότε κυβέρνησης, µε έναν διαγωνισµό - παρωδία για τις τηλεοπτικές άδειες, τα «θαλασσοδάνεια» της Τράπεζας Αττικής και
τα βοσκοτόπια της Ιθάκης, το κλείσιµο µέσων µαζικής ενηµέρωσης, οι δηµοσιογράφοι και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ξαφνικά
άρχισαν να υπηρετούν την αλήθεια. Δυστυχώς, σε αυτόν τον
τόπο τα καλά πράγµατα διαρκούν λίγο. Μετά από περίπου πέντε
χρόνια από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το αµαρτωλό τρίγωνο ως διά µαγείας εµφανίστηκε ξανά: Κυβέρνηση, µέσα µαζικής ενηµέρωσης, εταιρείες δηµοσκοπήσεων.
Αυτό το χιλιοειπωµένο έργο, στην ουσία, συζητούµε σήµερα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν συζητούµε τίποτα λιγότερο
και τίποτα περισσότερο από τη συνταγή της επιτυχίας που έφερε
τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία το 1015. Μία συνταγή που απεγνωσµένα επιθυµεί να εκτελέσει ξανά, προκειµένου κάποια µέρα να
κυβερνήσει ξανά. Ελλείψει απήχησης των πολιτικών του θέσεων,
ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει το τελευταίο του χαρτί. Φταίνε τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, οι εταιρείες δηµοσκοπήσεων και όχι οι ίδιοι, που
τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουµε ότι αντί να µικραίνει, διευρύνεται η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δηµοκρατίας.
Δεν πρέπει να υπάρχει -τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω- άλλη
Αντιπολίτευση διεθνώς, η οποία να κοµµατικοποίησε µε τόσο λαϊκίστικο τρόπο τη διαχείριση αυτής της πανδηµίας. Μια διαχείριση
η οποία στηρίχθηκε σε δύο βασικούς άξονες: Πρώτον, στις εισηγήσεις και στην επιστηµονική άποψη των ειδικών και δεύτερον,
στην εξαντλητική ενηµέρωση των πολιτών. Ενηµέρωση για την
επικινδυνότητα του κορωνοϊού, τα αναγκαία µέτρα προστασίας,
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τα οφέλη του εµβολίου, κάτι που έκανε µε υπευθυνότητα αυτή
εδώ η Κυβέρνηση.
Και τις δύο, όµως, αυτές πτυχές διαχείρισης της πανδηµίας,
δυστυχώς, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση τις κοµµατικοποίησε
απροκάλυπτα, δηµιουργώντας προσκόµµατα, αφήνοντας αµφιβολίες, διασπείροντας υπαινιγµούς και υπονοούµενα για το
κύρος και την αποτελεσµατικότητα των µέτρων αλλά και για τους
επιστήµονες, οι οποίοι συνεργάστηκαν µε την Κυβέρνηση, προκειµένου να αφήσουµε πίσω την πανδηµία.
Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε
εδώ πέρα για να διερευνήσουµε όλα αυτά. Και όταν λέµε όλα εννοούµε κυριολεκτικά όλα! Γιατί ευαισθησία αλά καρτ ειδικά για
τη χειραγώγηση της κοινής γνώµης και την ελευθερία του Τύπου
δεν µπορεί να υπάρξει.
Αν πράγµατι είστε τόσο ευαίσθητοι για το υποτιθέµενο τρίγωνο διαπλοκής µεταξύ των εταιρειών δηµοσκοπήσεων, µέσων
µαζικής ενηµέρωσης και της Κυβέρνησης, τότε πρωτίστως εσείς
θα πρέπει να δώσετε ορισµένες εξηγήσεις για τα πεπραγµένα
σας. Θα πρέπει για παράδειγµα να εξηγήσετε πως εταιρείες
όπως η «BRIDGING EUROPE», η «VOXPOP ANALYSIS», η «COMMON VIEW», εταιρείες οι οποίες ξεφυτρώνουν σαν µανιτάρια
από το 2015 και εντεύθεν που συνδέονται µάλιστα µε υποψήφιους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή ακόµα οι ιδρυτές τους ήταν φοιτητές γνωστού Υπουργού της Κυβέρνησής σας την ώρα που
απολάµβαναν παχυλά συµβόλαια µε οργανισµούς του δηµοσίου,
εφευρίσκαν προεκλογικές διαφορές µε τη Νέα Δηµοκρατία µόλις
στο 2%. Θα πρέπει να εξηγήσετε πως αυτές οι εταιρείες οι
οποίες µάλιστα δεν ανήκουν καν στο µητρώο των εταιρειών δηµοσκοπήσεων, όλως τυχαίως παρουσίαζαν προεκλογικά τη
Χρυσή Αυγή στο 8%, όταν µάλιστα αυτό το ναζιστικό µόρφωµα
δεν κατάφερε να µπει καν στη Βουλή.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι πολύ απλό: Θα στηρίξετε την πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας για ουσιαστική διερεύνηση της χρονικής περιόδου από το 2015 µέχρι σήµερα; Θα αρθείτε επιτέλους
στο ύψος των περιστάσεων δίνοντας µία ευθεία απάντηση χωρίς
υπεκφυγές; Θα µας πείτε ποιος τελικά χρηµατοδότησε εταιρείες
δηµοσκοπήσεων οι οποίες ιδρύθηκαν την περίοδο 2015-2019 και
για τις οποίες αποδείχτηκε ότι δηµοσίευαν παραπλανητικές δηµοσκοπήσεις και διαφορές σε φιλικά προς τον ΣΥΡΙΖΑ µέσα ενηµέρωσης και οι οποίες δεν είναι καν εγγεγραµµένες στα µητρώα
των αρµοδίων αρχών; Συµφωνείτε να διερευνηθούν όλες οι περιπτώσεις αναθέσεων υπηρεσιών επικοινωνίας και ενηµέρωσης
των πολιτών που πραγµατοποιήθηκαν από 2015 µέχρι και σήµερα; Πρέπει να µάθει επιτέλους ο ελληνικός λαός τι ποσά, µε
ποιες διαδικασίες και σε ποια µέσα δόθηκαν.
Αν περιµένετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ειδικά της Αντιπολίτευσης, από τη Νέα Δηµοκρατία να πει ναι σε µία εξεταστική
επιτροπή διευρυµένη που θα διατυπώνει ουδέτερα το ζήτηµα και
που θα ελέγχει µε διαφάνεια τα πεπραγµένα όλων µας από το
2000 µέχρι σήµερα, τότε θα συµφωνήσουµε. Αν περιµένετε,
όµως, να πούµε ναι σε µία πρόταση και προσπάθεια στοχοποίησης εκείνων που προστάτευσαν την υγεία των πολιτών, απλώς
για να γλιτώσετε από το πολιτικό και ιδεολογικό σας αδιέξοδο,
την αδυναµία σας να συνταχθείτε µε τη συντριπτική πλειοψηφία
της ελληνικής κοινωνίας σε όλα τα µεγάλα ζητήµατα από τις
Πρέσπες µέχρι την παιδεία, µέχρι την πανδηµία και την αµυντική
πολιτική, τότε απλώς κάνετε ένα πολύ µεγάλο λάθος στο οποίο
εµάς θα µας βρείτε απέναντι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Κεφαλογιάννη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω µια ανακοίνωση προς το
Σώµα.
Η Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του
Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του
Κράτους καταθέτει την έκθεσή της στα σχέδια νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του οικονοµικού έτους 2019» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού και των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της κεντρικής διοίκησης περιόδου αναφοράς από 1-1-2019 έως 31-12-2019».
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Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η συζήτηση µέχρι τώρα -και φαντάζοµαι ότι το καταλαβαίνει όποιος την παρακολουθεί- επιβεβαιώνει αυτό που εµείς σηµειώσαµε από την πρώτη στιγµή που
κατατέθηκε η πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Επιβεβαιώνει ότι αυτή η πρόταση θα αξιοποιηθεί και από τους µεν
και από τους δε για υπαρκτά και µόνιµα προβλήµατα που υπάρχουν, σταθερά προβλήµατα, για έναν δικοµµατικό καβγά ο
οποίος είναι σαν την κολοκυθιά. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Εσείς δώσατε
κονδύλια µε αδιαφάνεια και χειραγωγείτε στην τηλεόραση». Και
απαντάει η Νέα Δηµοκρατία: «Όχι. Εσείς τα κάνατε αυτά. Εµείς
δεν κάναµε τίποτα». Συνεχίζουµε µόνιµα αυτό το πινγκ πονγκ.
Ποιον κοροϊδεύετε; Νοµίζετε ότι ο κόσµος είναι χαζός και δεν
καταλαβαίνει ότι τα ίδια κάνετε και οι δύο όταν είστε στην κυβέρνηση -και οι τρεις παλιότερα-, ότι έχουµε ζήσει «µεγαλείο» µέσα
από τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης, ότι ζούµε «µεγαλείο» απίστευτης χειραγώγησης µε όλες τις κυβερνήσεις; Εποµένως, προοιωνίζεται τι θα γίνει και στην εξεταστική επιτροπή. Αυτό θα
συµβαίνει και θα βγαίνει ο ένας να κάνει δηλώσεις, ο άλλος θα
κάνει αντιδηλώσεις και ούτω καθεξής.
Εµείς σχεδόν πάντα, για να µην είµαι απόλυτος, συµφωνούµε
µε σύσταση εξεταστικών επιτροπών, αλλά ταυτόχρονα δεν περιµένουµε πολλά πράγµατα. Δεν περιµένουµε από µεγάλη εµπειρία, πολύ µεγαλύτερη από αυτά τα θέµατα. Γιατί στο τέλος;
Συµβαίνει στο τέλος το κουκούλωµα. Συµβαίνει ο καβγάς. Και
συµβαίνει αυτό που έχω πει επανειληµµένα: Το σύστηµα είναι
σαν όστρακο. Μόλις κινδυνεύει κλείνει. Το πολύ, πολύ –αυτό δεν
ισχύει για τώρα, αλλά γενικότερα- να θυσιάσει καµµιά Ιφιγένεια
για να συνεχίσει η διαφθορά, η µίζα, η διαπλοκή που είναι συστατικό στοιχείο.
Γιατί ένα άδικο σύστηµα, που στηρίζεται στην εκµετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο, δεν µπορεί να επιβιώσει αν χρησιµοποιήσει όλες αυτές τις µεθόδους οι οποίες διδάσκονται κοµψά
ακόµα και στα πανεπιστήµια, στους διάφορους µάνατζερ και σε
διάφορους άλλους. Δεν θέλω να συνεχίσω µε αυτό.
Το ερώτηµα, λοιπόν, που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ ποιο είναι; Πώς και
σε ποιους και µε ποια κριτήρια δόθηκαν 45 εκατοµµύρια ευρώ
για διαφηµιστική καµπάνια –ακούστε- για την πανδηµία; Πώς δόθηκαν και µε ποια κριτήρια στα µαζικά µέσα ενηµέρωσης για διαφηµιστική καµπάνια, το υπογραµµίζω ξανά, για την πανδηµία.
Βεβαίως είναι θέµα το πώς δόθηκαν και σε ποιους δόθηκαν και
τέλος πάντων αντιλαµβανόµαστε όλοι τι γίνεται και τι γινόταν.
Αυτό είναι το κύριο, όµως, για τον ελληνικό λαό; Ας κάνουµε
πίσω και ας σκεφθούµε τις συνθήκες που υπήρχαν και που υπάρχουν και τώρα, ίσως και χειρότερες, σε σχέση µε την πανδηµία
που προκάλεσε φόβο, τρόµο κυριολεκτικά στον λαό ο οποίος
πειθάρχησε υποδειγµατικά στο lockdown που έφερε τεράστια
προβλήµατα στα λαϊκά στρώµατα, οικονοµικά και άλλου είδους
πρωτοφανή, µε δυο παιδιά µέσα στο σπίτι µε το κοµπιούτερ να
κάνουν µάθηµα, δύο γονείς να δουλεύουν µε το κοµπιούτερ ή
ένας να παίζει τη ζωή του κορώνα-γράµµατα για να πάει στη δουλειά του για να σταθεί όρθια η οικονοµία.
Δόθηκαν στα µέσα όταν κατέρρεε το δηµόσιο σύστηµα υγείας
από έλλειψη χρηµατοδότησης -«Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα», το
θύµισε η Μαρία Κοµνηνάκα- και προσλήψεων προσωπικού, όταν
οι εργαζόµενοι στοιβάζονταν σαν σαρδέλες στα µέσα µαζικής
µεταφοράς και δεν αραίωναν τα δροµολόγια, ούτε επιστρατεύτηκαν λεωφορεία. Γιατί άραγε; Κόστος και αυτά. Δεν υπήρχαν
ουσιαστικοί έλεγχοι στους χώρους δουλειάς. Αυτά τα δύο ήταν
οι βασικές πηγές µετάδοσης του ιού σύµφωνα µε µελέτες επιστηµονικές όχι του ΚΚΕ. Για εκεί δεν υπήρχαν λεφτά.
Και µάλιστα σε αυτά –ξαναλέω- οι εργαζόµενοι έπαιζαν τη ζωή
τους κορώνα-γράµµατα και δεν ήταν µόνο στα µέσα µαζικής µεταφοράς, στα λεωφορεία που µετέφεραν στα εργοστάσια και
αλλού. Κάναµε ερώτηση και ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε ότι κάναµε δεν θυµάµαι πόσες χιλιάδες ελέγχους κι όταν τον ρώτησα:
«Πόσα πρόστιµα βάλατε;» δεν είπε τίποτα. Γιατί πρέπει να προστατευτεί η «ιερή αγελάδα». Όταν χειροκροτούσατε τότε τους
υγειονοµικούς οι οποίοι ξεπέρασαν τον εαυτό τους, αλλά όµως
δεν έχετε λεφτά για να τους εντάξετε στο βαρύ και ανθυγιεινό.
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Πηγαίνετε να δουλέψετε στις ΜΕΘ. Οι γιατροί το ξέρουν, αλλά
κάνουν άλλες επιλογές, ακόµα και από τη Νέα Δηµοκρατία και
αλλού.
Όταν, λοιπόν, ανοίξατε τα σχολεία και δεν είχατε λεφτά να
προσλάβετε καθηγητές και δεν είχατε αίθουσες που χιλιάδες
υπάρχουν και ήταν και του δηµοσίου και καταδικάσατε αυτούς
τους νέους ανθρώπους, πέρα από τα υπόλοιπα που φέρατε τα
κυριολεκτικά απάνθρωπα, τους καταδικάσατε να είναι σαν σαρδέλες. Και σήµερα έρχεστε µάλιστα και κάνετε σύντµηση τµηµάτων και είναι πάνω από είκοσι πέντε µαθητές, ενώ όλοι έλεγαν
για δεκαπέντε.
Τι έδειξε, λοιπόν, η πανδηµία; Απευθύνοµαι στον λαό γιατί εδώ
δεν υπάρχουν αυτιά για να ακούνε, υπάρχουν αυτιά για να εκτελούν.
Τι έδειξε; Έδειξε τη βαρβαρότητα, την απίστευτη βαρβαρότητα, που τη γνωρίζει κάθε µέρα ο κόσµος από την εκµετάλλευση, από τη δουλειά του κ.λπ.. Όµως, µέσα στην πανδηµία
αποκαλύφθηκε το µεγαλείο αυτής της βαρβαρότητας. Αποκαλύφθηκε το ποια συµφέροντα, κυνικά, δολοφονικά αντικειµενικά δεν ήταν προσωπικό- εξυπηρετεί η πολιτική η οποία στηρίζει και
εξυπηρετεί πάντα τα συµφέροντα των πολλών και όχι των λίγων.
Αντί να τα ικανοποιήσετε όλα αυτά, χρηµατοδοτήσατε µε 45
εκατοµµύρια από τον ιδρώτα των εργαζοµένων. Δεν είναι δικά
σας, από τη φορολογία είναι και το 94% της φορολογίας είναι
από τους εργαζόµενους, από τους µισθωτούς και από τους αυτοαπασχολούµενους και το 6% είναι από αυτούς που κατέχουν
το 60%-65% του ΑΕΠ. Ο ίδιος ο κόσµος πλήρωσε τα κανάλια για
να του πουν τι θα κάνει. Πράγµατι. Και µάλιστα λέτε ότι το κάνατε
για να στηρίξουν τους εργαζόµενους.
Αλήθεια, τι φτώχεια καταραµένη έχουν οι καναλάρχες. Μιλάµε
ότι είναι πάµφτωχοι. Θα βγουν στη ζητιανιά σε λίγο. Πρώτη σε
εµπορικό στόλο είναι η Ελλάδα στον κόσµο και αυτοί οι ιδιοκτήτες δεν είναι των καναλιών; Είναι και τραπεζών, είναι και µεγάλων
εξαγωγικών εταιρειών, είναι τα πάντα.
Καλά, τελικά αυτή η ιδιωτική σας πρωτοβουλία -εδώ δεν είναι
ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι η χούφτα που πίνει το αίµα των εργαζοµένων- δεν µπορούσε να προσφέρει και δεν έπρεπε σε
αυτήν την πανδηµία; Όχι, ο νόµος είναι ότι η ζωή και ο θάνατος
είναι αδιάφορος για το κεφάλαιο όταν δεν έχει κέρδη. Είναι ή δεν
είναι; Λέµε αλήθεια ή όχι;
Δεν κάνετε µόνο αυτό. Ταΐσατε µε φοβερά χρήµατα τις ιδιωτικές κλινικές. Διπλασιάσατε το ποσό αποζηµίωσης και λέτε ότι κάνατε και επίταξη. Είναι πάµφτωχοι και αυτοί όλοι.
Και όχι µόνο αυτό. Τα διάφορα κέντρα ιδιωτικά, στα οποία κατέφυγε απελπισµένα ο κόσµος γιατί κατέρρεε το σύστηµα
υγείας, τα χρηµατοδοτήσατε γιατί αυτά που πληρώνει ο εργαζόµενος και τα υπόλοιπα που δίνει ο ΕΟΠΥΥ είναι λεφτά των ασφαλιστικών ταµείων, είναι κλεµµένη υπεραξία της δουλειάς, του
ιδρώτα, των εργαζοµένων.
Άρα, και εδώ σε αυτά, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο µύθος της συνύπαρξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, που ο ένας συµπληρώνει
τον άλλον, κύριε Γεραπετρίτη, κατέρρευσε, γιατί και τον ιδιωτικό
τοµέα τον ταΐζει πάλι ο εργαζόµενος -όπως το απέδειξα- όχι µόνο
αυξάνοντας την εισφορά όταν πάει να κάνει εξετάσεις, αλλά τα
υπόλοιπα πώς καλύπτονται; Από τα ασφαλιστικά ταµεία. Δηλαδή;
Από τους εργαζόµενους.
Άρα, αυτός ο µύθος έχει καταρρεύσει. Θα µου πείτε: Γιατί τα
λέω όλα αυτά; Γιατί, βεβαίως, έχει σηµασία πώς και σε ποιους µοιράστηκαν και πόσα κ.λπ.. Όµως, το κύριο θέµα είναι το εξής και
δεν είναι η πρώτη φορά: Την κρίση την πληρώνει ο λαός, την ανάκαµψη την πληρώνει. Εδώ φτάσαµε στον απόγειο, κυριολεκτικά
στον απόγειο. Ο λαός γονάτισε και τα µεγάλα συµφέροντα κέρδισαν. Δεν ντρέπεστε; Δεν κατεβάζετε το κεφάλι; Ξεπατώθηκαν στα
κέρδη οι φαρµακοβιοµηχανίες, ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά κέντρα
τέλος πάντων, κανάλια 45 εκατοµµύρια. Γιατί δεν τα δίνατε αλλού
να ανακουφιστεί ο λαός; Τι θα πάθαιναν; Θα πτώχευαν οι µεγαλοεφοπλιστές µε τα ογδόντα και ενενήντα καράβια και τις τεράστιες
επιχειρήσεις; Αυτά να τα ακούει ο ελληνικός λαός.
Εποµένως, βγαίνει ένα µεγάλο συµπέρασµα για την καπιταλιστική οικονοµία: Δεν λογαριάζει καθηµερινά την ανθρώπινη ζωή,
τον ανθρώπινο πόνο κυνηγώντας το κέρδος, αλλά και η ζωή και
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ο θάνατος εξαρτάται από το αν θα βγάλουν κέρδη ή όχι.
Για το δεύτερο θέµα της χειραγώγησης που επικεντρώνεται
στις δηµοσκοπήσεις: Αλήθεια, αυτή είναι η χειραγώγηση; Μόνο
οι δηµοσκοπήσεις είναι; Δεν είναι χειραγώγηση ότι γίνεται πλύση
εγκεφάλου από το πρωί µέχρι το βράδυ για να γίνει αποδεκτή η
αντιλαϊκή κυβέρνηση; Δεν είναι χειραγώγηση ο µονόδροµος ότι
δεν υπάρχει καµµία άλλη λύση, «εδώ σκύψτε το κεφάλι και πεθάνετε»; Όµως, ο καπιταλισµός είναι η λύση. Δεν υπάρχει τίποτα
άλλο που µπορεί να γίνει; Θα µου πει κανένας;
Και εδώ θα αναφερθώ και σε αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας και
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλοι για την αντικειµενική πληροφόρηση,
την πλουραλιστική πληροφόρηση. Εδώ γελάνε. Ξεκαρδίζονται
και κλαίνε, βέβαια. Και πρέπει να κλαίνε οι εργαζόµενοι.
Ε, καλά τι νοµίζετε; Νοµίζετε ότι αυτοί που έχουν τα κανάλια
θα βάλουν τα χέρια και θα βγάλουν τα µάτια τους; Αυτοί θα προπαγανδίσουν τα συµφέροντα τα δικά τους. Δεν υπάρχει αντικειµενική ενηµέρωση και πλουραλισµός σε ένα σύστηµα που
κυριαρχεί το κεφάλαιο και που ελέγχει όλη την οικονοµία και να
το µικρύνουµε κιόλας, ειδικά στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σε ένα λεπτό θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Το ξέρω, αλλά άλλη µια οµιλήτρια είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όχι άλλη
µία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα πω ορισµένα παραδείγµατα γιατί
ορισµένοι εδώ λένε για τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε ποιον τα λένε;
Σε κάποιον που δεν ξέρει το τι συµβαίνει στις ευρωπαϊκές χώρες;
Είναι χειρότερη η κατάσταση και από την Ελλάδα. Δεν περνάει
προοδευτική ιδέα πουθενά. Δεν βγαίνει άνθρωπος κοµµουνιστής.
Καλά, πρέπει να αναστηθεί ο Λάζαρος που είχαµε ξαναπεί για να
βγει κοµµουνιστής σε κανάλια. Υπάρχει τέτοια πιο έξυπνη πολλές
φορές προπαγάνδα ασύλληπτη, απίστευτη.
Λέτε για fake news. Ποια fake news; Εδώ έχουµε διασταύρωση
και πλαστογράφηση της ιστορίας από το πρωί µέχρι το βράδυ.
Αυτό τι είναι; Δεν είναι fake news;
Θα πω µερικά παραδείγµατα. Όσον αφορά τη «SIEMENS»,
είχα την τιµή και την τύχη, αν θέλετε, να φάω εννιακόσιες ώρες
εκ µέρους του ΚΚΕ στη «SIEMENS». Υπήρχε κατάλογος δηµοσιογράφων -ναι ή όχι;- που πληρώνονται από τη «SIEMENS» για
να απαντάνε και να διαφηµίζουν; Υπήρχε. Τι έγινε; Πέταξε στα
ουράνια. Συνέβη τίποτα; Να, η αντικειµενική -και που είναι ο Παπαδηµητρίου που θα µας πει – και ακηδεµόνευτη. Άµα γράψεις
κάτι που δεν είναι στη γραµµή της εφηµερίδας, το σκίζει και τα
πετάει στα σκουπίδια και σου λέει «φύγε». Μου το έλεγε δηµοσιογράφος και, µάλιστα, πολύ γνωστή.
Τι λέµε; Δεν έχει γραµµή κάθε κανάλι και κάθε εφηµερίδα; Τι
λέτε τώρα; Πόσοι κοµµουνιστές δηµοσιογράφοι υπάρχουν; Μπορεί ελεύθερα να πει ένας; Όχι. Είναι όλα στο κλισέ, µέσα στο
κλισέ και λέω ιδιαίτερα για µας.
Δεύτερο θέµα: Στην εξεταστική της «SIEMENS» προέκυψε
θέµα µε τον Τύπο και είχε έρθει κορυφαίος παράγοντας -δεν
θέλω να πω όνοµα, δεν έχει σηµασία-, ο οποίος σε τελευταία
ανάλυση είπε ανοιχτά ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο –υπάρχουν τα Πρακτικά για όποιον το αµφισβητεί- ήρθε στην Ελλάδα
και χρηµατοδότησε δηµοσιογράφους για να προπαγανδίζουν τα
µνηµόνια, ότι είναι καλά κ.λπ.. Και όταν τον ρώτησα στο τέλος,
«µα, σας παρακαλώ, µήπως θυµάστε κανένα όνοµα;», µου είπε
ότι «έχω ασθενή µνήµη». Και το κατάλαβα, του είπα «σας κατανοώ». Αυτό τι είναι; Πληρώνουν ή δεν πληρώνουν παντού για να
περνάει η γραµµή η κυρίαρχη του συστήµατος.
Ήρθε ο κ. Παπαδηµητρίου. Ωραία. Αυτά τα ξέρετε; Δεν τα
άκουσε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ωραία. Θα
τα πείτε άλλη φορά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τρίτο θέµα είναι το BBC που το έχει
ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώστε µε αυτό.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτά δεν είναι καινούργια. Τα έχουµε
πει ξανά.
Στον 4ο όροφο ποιος είναι στο BBC, κύριε Παπαδηµητρίου, µε
τα ακηδεµόνευτα; Η «MI6», η οποία περνάει όλες τις ειδήσεις.
Δίνει µία αληθινή –είναι η γνωστή τακτική του Γκέµπελς- και περνάει όλο τον βόθρο από κάτω. Είναι αλήθεια ή όχι; Είναι.
Θα σας φέρω άλλο παράδειγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το τελευταίο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι δυνατόν τώρα να συγκρούεστε
για την ΕΡΤ και να βγαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ στα κεραµίδια; Έχω δει
εκποµπή που την κάνουν δύο δηµοσιογράφοι του ΣΥΡΙΖΑ και
τέσσερις δηµοσιογράφοι του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν. Δηλαδή, µιλάµε για απίστευτα πράγµατα. Δεν την ελέγχουν και οι µεν και
οι δε;
Αν πείτε στον λαό τι συµβαίνει µε την ΕΡΤ, θα σου πει τι κάνει
νιάου νιάου στα κεραµίδια. Και δεν θα πει βέβαια, ότι είναι σκύλος που ξέρει ξένες γλώσσες, αλλά θα πει ότι είναι η γάτα που
νιαουρίζει και η γάτα στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι όλες οι
κυβερνήσεις που χειραγωγούν και τα µέσα ενηµέρωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Κλείνω.
Τελικά, είναι βαθύτερα τα θέµατα και εσείς δεν δέχεστε -και
αυτό είναι λογικό και δεν σας αφήνουν και δεν θέλετε κιόλαςούτε κάποιες αλλαγές να γίνουν έστω να υπάρξει το φύλλο
συκής της διαφάνειας κ.λπ..
Για την τροπολογία τη δική µας τι µας κάνετε τον καµπόσο εδώ
για διαφάνειες και τέτοια; Εµείς καταθέσαµε συγκεκριµένη τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Την απορρίψατε όλοι και ο λαός µπορεί και πρέπει να βγάλει τα συµπεράσµατά του, αλλά να ξέρετε,
µια φορά τον κοροϊδεύεις, δύο τον κοροϊδεύεις, τρεις τον κοροϊδεύεις, µετά παίρνει το ξύλο και γυρίζει ανάποδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ωραία.
Συνεχίζουµε τώρα µε την κ. Αναστασία Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία. Μετά είναι ο κ. Μυλωνάκης, η κ. Αδαµοπούλου, ο πρώην Πρόεδρος, ο κ. Βούτσης και κλείνουµε µε
τον κ. Θεοχάρη.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επίδικο
της σηµερινής συζήτησης είναι οι συνεχείς ενέργειες της Κυβέρνησης για τη χειραγώγηση των µέσων ενηµέρωσης µε δαπάνη
δηµοσίου χρήµατος, πρακτικές ελέγχου, φίµωσης και σπατάλη
σε όφελος του κυβερνητικού αφηγήµατος πάντα, φαινόµενο βαθιάς κρίσης της δηµοκρατίας, άκρατης προπαγάνδας, παραπληροφόρησης του λαού, απουσίας ελέγχου στην κυβερνητική
εξουσία.
Θα µπορούσα να κάνω εκτενή ανάλυση, ωστόσο και λόγω περιορισµού του χρόνου δεν θα το κάνω. Το φαινόµενο, όµως, αυτό
περιέγραψε πολύ καλύτερα από όλους µας ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης µε πολύ γλαφυρό τρόπο, απαντώντας
πολύ πρόσφατα σε µια Ολλανδή δηµοσιογράφο, λέγοντας: «Γνωρίζω ότι στη χώρα σας οι δηµοσιογράφοι ρωτούν ευθέως» -στην
Ολλανδία εννοεί- «σέβοµαι αυτή την κουλτούρα».
Είναι, άραγε, θέµα κουλτούρας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κουλτούρα που δεν υπάρχει στη χώρα µας; Ποια µεγαλύτερη
προσβολή µπορεί να υπάρχει διά στόµατος Πρωθυπουργού
στους Έλληνες και τις Ελληνίδες δηµοσιογράφους;
Η φράση, όµως, αυτή βρίσκεται στο µεδούλι της συζήτησής
µας και του τρόπου µε τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης αντιλαµβάνεται τον ρόλο των µέσων ενηµέρωσης και τον ρόλο της ίδιας της
δηµοκρατίας, διότι αυτή η Κυβέρνηση από την πρώτη της µέρα
έχει φροντίσει να δηµιουργεί εκείνο το πλαίσιο όπου οι δηµοσιογράφοι δεν θα ρωτούν ευθέως -όπως και ο ίδιος παραδέχτηκεδεν θα τον ελέγχουν, δεν θα κάνουν δηµόσια κριτική, δεν θα πληροφορούν το κοινό, δεν θα ασκούν ουσιαστικά τον ρόλο τους,
όπως συνταγµατικά τους αρµόζει.
Σε µία ευνοµούµενη πολιτεία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µε σεβασµό στους θεσµούς, στους κανόνες διαφάνειας και λο-
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γοδοσίας, σε µία χώρα όπου θα υπήρχε σεβασµός στην ελευθεροτυπία, στη διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος, αλλά και στις
ανάγκες των πολιτών, σε µία κυβέρνηση που δεν θα λειτουργούσε µε τη λογική παλατιού και αλαζονείας, όπου εκεί ο βασιλιάς πάντοτε µένει αλώβητος, ανέγγιχτος από κριτική, δεν θα
χρειαζόταν αυτή η συζήτηση η οποία γίνεται σήµερα στο Κοινοβούλιο αλλά και στη δηµόσια σφαίρα.
Η διετία 2019-2021 σε συνθήκες πρωτοφανούς υγειονοµικής
και οικονοµικής κρίσης χαρακτηρίζεται από την ευθεία συναλλαγή Κυβέρνησης και µέσων ενηµέρωσης, µε βασικό εργαλείο
τις «λίστες Πέτσα», όπως έχουν µείνει στην ιστορία. Στην πραγµατικότητα, όµως, είναι «λίστες Μητσοτάκη», διότι πάντοτε
αυτός για όλα δίνει την εντολή.
Αντί, όµως, εσείς ως Κυβέρνηση να ακολουθήσετε ένα σχέδιο
καµπάνιας και ενηµέρωσης και στοχευµένης πληροφόρησης του
κοινού, λελογισµένου κόστους µε διαφάνεια, ισοτιµία, σαφή, διαφανή κριτήρια, επιλέξατε να σπαταλήσετε εκατοµµύρια των Ελλήνων φορολογουµένων όχι για την αναγκαία πληροφόρησή
τους ούτε για να ενισχύσετε την υγεία, την παιδεία, να απαντήσετε στις κοινωνικές ανάγκες οι οποίες προκύπτουν, αλλά για να
εξαγοράσετε θετική προβολή και να αποκτήσετε µία ασπίδα επικοινωνιακής προστασίας για την Κυβέρνηση.
Ο χορός, ωστόσο, των εκατοµµυρίων καλπάζει και καλπάζει
όλο αυτό το διάστηµα. Πρώτη η λίστα Πέτσα, 20 εκατοµµύρια
ευρώ για την καµπάνια «Μένουµε Σπίτι», δεύτερη λίστα Πέτσα, 2
εκατοµµύρια ευρώ για την ίδια καµπάνια, τρίτη λίστα, 20 σχεδόν
εκατοµµύρια ευρώ για καµπάνια που δεν την είδαµε για τον εµβολιασµό. Τα αποτελέσµατα τα βλέπουµε στις γεµάτες ΜΕΘ,
στα πολλαπλά κρούσµατα και στα χαµηλά ποσοστά εµβολιασµού. Και η πιο πρόσφατη απευθείας ανάθεση 1 εκατοµµυρίου
στην «EDELMAN» για τη θετική προβολή της Κυβέρνησης στο
εξωτερικό µε κρατικό χρήµα.
Αν σε αυτά προσθέσουµε και τα προγράµµατα επικοινωνιακής
προβολής των περιφερειών που εγκρίθηκαν από τη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης, τότε το σύνολο της δαπάνης για την επικοινωνιακή σας φιέστα διαρκείας ξεπερνά τα 75 εκατοµµύρια ευρώ.
Και όλα αυτά χωρίς διαφανείς διαδικασίες, κριτήρια, µε απευθείας αναθέσεις, επικαλούµενοι πάντοτε κατεπείγουσα ανάγκη
και διαδικασίες.
Χαρακτηριστικό, βέβαια, είναι ότι τα χρήµατα από τις λίστες
έλαβαν ανύπαρκτα µέσα ενηµέρωσης ή άλλα που εµφανίστηκαν
λίγους µήνες πριν, µέσα ενηµέρωσης που έκαναν αντιεµβολιαστική προπαγάνδα ή άρνησης του κορωνοϊού, ΜΜΕ τα οποία δεν
περιλαµβάνονταν στα µητρώα των µίντια και είχαν οφειλές σε εργαζόµενους και δηµόσια ταµεία. Το µόνο κριτήριο –το µόνο κριτήριο!- που τέθηκε από την Κυβέρνησή σας ήταν ο βαθµός
φιλικότητας προς την Κυβέρνηση, ο βαθµός φιλικότητας των
µέσων ενηµέρωσης προς την Κυβέρνηση.
Ενδεικτικό είναι άλλωστε ότι τα ΜΜΕ που δεν υπηρετούν το
κυβερνητικό αφήγηµα και αντιστέκονται στις προφανείς πιέσεις
έλαβαν µόλις το 1% της διαφηµιστικής δαπάνης από τις συγκεκριµένες καµπάνιες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Την αντίστοιχη ανοχή, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ εκ των
προτέρων.
Βέβαια, η Κυβέρνηση δεν αρκέστηκε µόνο στις «λίστες
Πέτσα», αφού µοίρασε πανάκριβα δωράκια στα ΜΜΕ, απάλλαξε
τα κανάλια από την πληρωµή της δόσης για τις άδειες, εκπίπτει
η διαφηµιστική δαπάνη πλέον, απαλλάχθηκαν οι µέτοχοι των καναλιών από την υποβολή «πόθεν έσχες», καταργήθηκε το πλαφόν
των τετρακοσίων εργαζοµένων και άλλα πολλά που δεν χρειάζεται να αναλύσω.
Ωστόσο, όλα αυτά σε µία συγκυρία όπου η κοινωνία στενάζει
όχι µόνο από την πανδηµία, αλλά και από την ακρίβεια και την
εργασιακή κρίση.
Τελικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιβεβαιώνεται στην
πράξη η ρήση του Πρωθυπουργού που δεν θα ξεχάσουµε ποτέ,
γιατί επιβεβαιώνεται καθηµερινά: «Με ενδιαφέρει η επικοινωνία
και όχι η ουσία», είπε, δόγµα το οποίο κοστίζει πολύ ακριβά στον
ελληνικό λαό, κοστίζει πολύ ακριβά στη δηµοκρατία µας.
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Παράλληλα, οι λίστες αδιαφάνειας και διαπλοκής εξέθεσαν
ανεπανόρθωτα τη χώρα µας και στο εξωτερικό. Μέχρι και η Ευρωπαία Επίτροπος για θέµατα διαφάνειας έκανε αναφορά στον
σκανδαλώδη τρόπο ενίσχυσης των µέσων ενηµέρωσης, αναφορά έγινε στο Συµβούλιο της Ευρώπης, αναφορά καταγγελίας
έγινε από πέντε διεθνείς δηµοσιογραφικές οργανώσεις, αναφέρθηκαν και πριν από τον Πρόεδρό µας, τον κ. Αλέξη Τσίπρα, να
µην τα επαναλάβω.
Όταν, όµως, οι ευρωπαϊκοί θεσµοί, οι ευρωπαϊκές οργανώσεις,
κυρίες και κύριοι, υποστηρίζουν πως υπονοµεύεται στη χώρα
µας η ελευθεροτυπία και η πολυφωνία, το ελληνικό Κοινοβούλιο
µπορεί να µένει άπραγο; Μπορεί να αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη µπροστά σε όλα αυτά;
Τα ερωτήµατα που προκύπτουν, λοιπόν, είναι πολλαπλά: Πού
πήγαν όλα αυτά τα εκατοµµύρια; Με ποια κριτήρια µοιράστηκαν
όλα αυτά τα εκατοµµύρια και ποιο το αποτέλεσµα της καµπάνιας; Ποιες θεσµοθετηµένες και διαφανείς διαδικασίες ακολουθήθηκαν; Υπήρξε ισότιµη τιµολόγηση στις δαπάνες για τα ΜΜΕ;
Υπήρξε ορθή διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος; Έγινε στοχευµένη καµπάνια για την πληροφόρηση του κοινού; Αποκλείστηκαν
µέσα ενηµέρωσης λόγω της αντιπολιτευτικής τους στάσης; Εντάχθηκαν στις λίστες µέσων ενηµέρωσης µε αντάλλαγµα την κυβερνητική τους στήριξη; Οι δικαιούχοι εκπλήρωσαν τις
υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζόµενους και τα δηµόσια
ή ασφαλιστικά ταµεία, ή απέλυσαν τους εργαζόµενους και έκλεισαν τα µέσα τους έναν ή δυο ή τρεις µήνες αφ’ ότου πήραν τα
παχυλά κονδύλια από τις «λίστες Πέτσα»; Ποιος ο ρόλος, επίσης,
εταιρειών, όπως η «INITIATIVE», η οποία µε απευθείας ανάθεση
και εξαψήφια αµοιβή ανέλαβε να µοιράσει το κρατικό χρήµα,
χωρίς εντολή, χωρίς κριτήρια, χωρίς διαφάνεια;
Αυτά και πολλά άλλα ερωτήµατα χρήζουν απαντήσεων, γι’
αυτό και είναι αναγκαία η σύσταση εξεταστικής επιτροπής,
καθώς είναι συνταγµατική µας υποχρέωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ελέγχουµε την Κυβέρνηση, να σεβόµαστε το δηµόσιο χρήµα και τον κόπο των φορολογούµενων πολιτών, αλλά και
να υπερασπιζόµαστε την ενηµέρωση, την πολυφωνία και κυρίως
τη δηµοκρατία η οποία γεννήθηκε σε αυτή τη χώρα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε και λέω ότι η πρακτική «λίστες Πέτσα»,
αλλά και οι συναλλαγές µε δηµοσκοπικές εταιρείες που αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν από προηγούµενους συναδέλφους µας,
όπως και ο πλήρης έλεγχος των δηµοσίων µέσων ΕΡΤ και ΑΠΕ,
που πέρασαν στην εποπτεία του Πρωθυπουργού -ήταν από τις
πρώτες πράξεις που έκανε αυτή η Κυβέρνηση, ισχυριζόµενη ότι
φτιάχνει το νέο επιτελικό κράτος- όλα αυτά, λοιπόν, αποτελούν
συνειδητή πολιτική σας επιλογή µε έναν ξεκάθαρο σκοπό, την
εξαγορά σιωπής και στήριξης από τα µέσα ενηµέρωσης.
Κυρίες και κύριοι, αν ο Κουρτς αναγκάστηκε να παραιτηθεί για
1 εκατοµµύριο, τι πρέπει να πράξει ο κ. Μητσοτάκης;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να συνεχίσουµε τώρα µε τον κ. Αντώνιο Μυλωνάκη από την Ελληνική
Λύση.
Ορίστε, κύριε Μυλωνάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα οµολογουµένως καταβάλλατε πάρα πολλή µεγάλη προσπάθεια για να
δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα.
Είστε ένας καλός ρήτορας. Είστε ένας καθηγητής πανεπιστηµίου, συνταγµατολόγος. Αν καθόσασταν στη θέση που κάθοµαι
εγώ από το πρωί και βλέπατε τον εαυτό σας πολλές φορές πως
κοκκινίζετε, πως στενοχωριέστε και πως εξαγριωθήκατε όταν
ανεβήκατε εδώ, θα καταλαβαίνετε ότι κάνατε µία υπερβολική
προσπάθεια για να µπορέσετε να δικαιολογήσετε αυτά τα οποία
έχουν γίνει από τον Ιούλιο του 2019, που µπήκαµε εδώ µέσα,
µέχρι αυτή τη στιγµή.
Ό,τι είπατε, ό,τι είπαν οι οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας για
τον ΣΥΡΙΖΑ ισχύουν απολύτως, όπως µαύρες γάτες, ο κ. Τσίπρας
µαζί µε συγκροτηµατάρχη κ.λπ., η προσπάθεια που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει την εξουσία και να τη διατηρήσει τεσσεράµισι χρόνια κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό. Όµως ισχύει και ό,τι
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ακριβώς είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ µε την προσπάθεια την οποία κάνει
τώρα να δικαιολογήσει τον εαυτό του πάνω στη δική σας καµπούρα.
Ναι, υπάρχει πρόβληµα. Πρέπει να το πούµε. Πρώτοι εµείς,
κύριε Υπουργέ, από αυτό εδώ το Βήµα, αν θυµάστε, από τις
αρχές του 2020, ο οµιλών, αλλά και ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης ήρθαµε ευθέως και καταγγείλαµε το βρώµικο παιχνίδι ένα πραξικόπηµα εν εξελίξει- της παράταξης της Νέας Δηµοκρατίας, αν θέλετε όχι όλης της Νέας Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας, κατά της δηµοκρατίας. Υπέστηµεν φίµωση, αντιµετωπιστήκαµε µε βαναυσότητα εµείς, ως Ελληνική
Λύση, ένα µικρό κόµµα το οποίο προσπαθούσε να µπει στη
Βουλή, ένα κόµµα του πατριωτικού χώρου.
Έκαναν προσπάθεια τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και οι εταιρείες δηµοσκοπήσεων για να µας αφήσουν απ’ έξω. Παραµονές,
ένα µήνα πριν τις ευρωεκλογές του 2019, κύριε Υπουργέ, δεν µας
έδιναν παραπάνω από 2,1% και πήραµε 4,5%. Μια δηµοσκοπική
έρευνα µπορεί να έχει λάθος ένα συν, πλην 3%. Εδώ όµως µιλάµε
για 100%. Πώς γίνεται να πέφτει τόσο έξω; Είναι δυνατόν; Όχι.
Φέραµε στην Επιτροπή Διαφάνειας -το θυµάστε πάρα πολύ
καλά και νοµίζω το είχαµε συζητήσει- τον Πρόεδρο του ΕΣΡ. Ο
άνθρωπος δεν µπορεί να κάνει τη δουλειά του. Το είπε ευθέως.
Είπε «δεν έχω τα µέσα, δεν έχω προσωπικό, δεν κάνω δουλειά».
Άρα, λοιπόν, δεν ελέγχει κανείς το τηλεοπτικό τοπίο.
Κύριε Υπουργέ, µετά θα σας κάνω και µία άλλη ερώτηση στην
οποία θα πρέπει να µας απαντήσετε. Ο κ. Πέτσας κατ’ αρχάς,
επειδή είναι Υφυπουργός Εσωτερικών, έχει το δικαίωµα να είναι
εδώ και να απαντήσει ευθέως. Αν ήµουν στη θέση του, θα ήµουν
εδώ σήµερα. Για ποιο λόγο δεκάδες εκατοµµύρια, 43 ολόκληρα
εκατοµµύρια -είναι πολύ παραπάνω, εγώ σας λέω όµως για 43
εκατοµµύρια- πήγαν για διαφήµιση; Ποια ήταν αυτή διαφήµιση;
Για ποιο λόγο έγινε αυτή η διαφήµιση; Η διαφήµιση έγινε για τον
δηµόσιο κίνδυνο, για µία πανδηµία.
Ξέρουµε πάρα πολύ καλά -και νοµίζω ότι το Σύνταγµα αυτό το
κατοχυρώνει- ότι όταν κινδυνεύει η πατρίδα µας, όταν υπάρχει
δηµόσιος κίνδυνος, είτε είναι για την υγεία είτε είναι για την
ασφάλεια, µπορούν να περάσουν διαφηµιστικά µηνύµατα δωρεάν, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή 43 εκατοµµύρια για να βλέπουµε
την ώρα του προγράµµατος των καναλιών ένα σπιτάκι που να
λέει «Μένουµε Σπίτι» ή «Μένουµε Ασφαλείς»; Αυτή ήταν η αξία
του διαφηµιστικού προγράµµατος και της καµπάνιας που κάνατε; Όχι, αυτό είναι έγκληµα.
Πρέπει λοιπόν να τα βρείτε όλα αυτά, να καθίσουµε κάτω και
να βάλουµε κανόνες. Είναι αδιανόητο δυόµισι χρόνια τώρα -και
το λέω για µας, γιατί ο καθένας υπερασπίζεται τον εαυτό του- να
µην έχει κληθεί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατ’ αρχάς,
εγώ και οι συνάδελφοί µου Βουλευτές ούτε µία φορά σε ένα πανελλαδικό κανάλι.
Και ερωτώ: Αυτός είναι ο πλουραλισµός; Αυτή είναι η δηµοκρατία; Ο ελληνικός λαός δεν έχει δικαίωµα να ακούσει τις απόψεις ενός κόµµατος το οποίο µπήκε στη Βουλή; Και ποιος φταίει
γι’ αυτό; Μη µου πείτε ότι δεν φταίει κανείς, διότι η διαπλοκή και
η διαφθορά υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει σε όλα τα κράτη.
Δεν είναι µόνο ελληνικό φαινόµενο. Όµως εδώ -για την πατρίδα
µας µιλάµε- έχει µεγάλη ευθύνη η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Έχει πάρα πολύ µεγάλη ευθύνη η Κυβέρνηση. Έχει
δώσει πολλά στους καναλάρχες για να την υµνούν όλη µέρα.
Δεν σας κάνει καλό. Θα το δείτε στις εκλογές. Σας καταστρέφει χειρότερα αυτό το πράγµα, όσο και να θέλετε να περάσετε
ότι είσαστε οι καλύτεροι, ότι τα κάνετε όλα τέλεια. Είδατε τι
έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ; Έφυγε από την εξουσία. Τα ίδια θα πάθει και ο
Πρωθυπουργός και το λέω από τώρα.
Επειδή θέλω να κλείσω, θα πω το εξής. Μιλήσατε, κύριε
Υπουργέ, για δικαιώµατα µειοψηφιών. Προσέξτε! Έχουµε στείλει
στον Πρόεδρο της Βουλής δύο προτάσεις για να γίνει εξεταστική
επιτροπή. Η µία ήταν για το Μάτι και µία για τα Σκόπια, για τη
Συµφωνία των Πρεσπών. Εγώ σας λέω ότι τη Συµφωνία των Πρεσπών δεν θέλετε να την φέρετε, γιατί και εσείς την υποστηρίζετε
και την στηρίζετε. Και λέτε, «αφού ο ΣΥΡΙΖΑ τη στηρίζει και εµείς
τη στηρίζουµε και τη στηρίζει και το ΚΙΝΑΛ, δεν την φέρνουµε
γιατί θα πάει άπατη».
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Όµως, για το Μάτι δεν µπορούσε, κύριε Υπουργέ, βάσει του
Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής, να έρθει να συζητηθεί εδώ και αν περάσει, να πάµε σε εξεταστική; Ούτε για το
Μάτι σας ενδιέφερε; Ερώτηση είναι αυτή. Δηλαδή, επειδή είµαστε δέκα Βουλευτές δεν µας δίνετε σηµασία; Ποιο είναι λοιπόν
το δικαίωµα της µειοψηφίας;
Ο ΣΥΡΙΖΑ µε ογδόντα Βουλευτές έχει δικαίωµα να κάνει και
υποχρεωτικά το φέρνει ο Πρόεδρος της Βουλής. Όµως και η
δική µας πρόταση έπρεπε να έρθει εδώ πέρα να συζητηθεί.
Έπρεπε να έρθει τουλάχιστον προς συζήτηση. Ξέρω ότι για την
προδοτική συµφωνία των Πρεσπών δεν συναινείτε. Είστε ίδιοι µε
το ΣΥΡΙΖΑ. Για το Μάτι όµως έπρεπε να έρθει.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο έχω να πω κλείνοντας είναι
ότι είστε ίδιοι Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ίδιοι και πιο πριν
ήταν το ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς τα ίδια πράγµατα έκαναν. Γι’ αυτό παραµένουν στην εξουσία τα κόµµατα, γι’ αυτό δεν ακούγονται
άλλες φωνές, γι’ αυτό αποκλείονται πάρα πολλοί συνάδελφοι.
Ρωτήστε, κύριε Υπουργέ, πόσα παράπονα έχουν και οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας. Ούτε αυτούς τους καλούν τα κανάλια. Αυτό δεν είναι πλουραλισµός, δεν είναι δηµοκρατία. Αυτό
είναι ένα εν εξελίξει πραξικόπηµα της κάθε κυβέρνησης για να
φιµώσει τις φωνές τις οποίες δεν θέλει και να φέρνει στην επιφάνεια και να προωθεί τις φωνές που θέλει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε τώρα µε την κ. Αδαµοπούλου Αγγελική από το
ΜέΡΑ25.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή διαδικασία ενεργοποιείται µε τη δυνατότητα που δίνει το άρθρο 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος. Άρα είναι µία διαδικασία τουλάχιστον θεσµικά και συνταγµατικά θωρακισµένη. Είναι βέβαια
µία διαδικασία εξαιρετικά φορτισµένη σε σχέση µε τη δηµοκρατική της διάσταση κι αυτό διότι αντιτάσσεται στον ίδιο τον δεσποτισµό της αυτοδυναµίας, το δικαίωµα της µειοψηφίας να
ασκεί αυτονόητη κριτική, να ασκεί τον απαραίτητο έλεγχο πολιτικής σκοπιµότητας στις πολιτικές δράσεις, στις πολιτικές επιλογές και αποφάσεις της Κυβέρνησης.
Και επειδή βεβαίως το Σύνταγµα, έστω και σιωπηρά, απαιτεί
ευρύτερες συναινέσεις σε σχέση µε τέτοια ζητήµατα, τουλάχιστον κατά τα φαινόµενα η στάση που θα δείξει σύσσωµη η Αντιπολίτευση θα αποτελέσει έναν καταλύτη, ο οποίος θα έχει
ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο σ’ αυτή τη διαδικασία, εφόσον βέβαια
είναι µία διαδικασία η οποία όντως θέλει να οδηγήσει στην αναζήτηση της γνήσιας τυχόν πολιτικής ευθύνης και δεν θα οδηγήσει σε ένα τελικό κουκούλωµα.
Ως ΜέΡΑ25 έχουµε κατ’ επανάληψη απευθύνει κάλεσµα να πέφτει φως πάνω σε µείζονα πολιτικά ζητήµατα, τα οποία συνδέονται µε κοινωνικές προκλήσεις και τα οποία όχι µόνο επιτρέπεται, αλλά οφείλουµε να τα αναδεικνύουµε µέσα από τέτοιες
διαδικασίες. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουµε ζητήσει επανειληµµένα να ανοίξει ο φάκελος και των µνηµονίων και της Κύπρου, αλλά δεν έχουµε λάβει καµµία απάντηση επί αυτών των
προτάσεων, για τα οποία µάλιστα έχουµε καταθέσει και πρόταση
νόµου. Ο λόγος που έχουµε κάνει αυτό το κάλεσµα είναι ακριβώς
για να αφιερωθεί ένας ικανός χρόνος, χωρίς υπονοούµενα, χωρίς
επικοινωνιακά πυροτεχνήµατα, προκειµένου ακριβώς ο ελληνικός λαός να ενηµερωθεί από τους γνήσια πολιτικώς υπεύθυνους
ακριβώς για τέτοια µείζονα ζητήµατα της επικαιρότητας τόσο πολιτικά, όσο και κοινωνικά. Γι’ αυτόν τον λόγο ακριβώς αποστρεφόµαστε προανακριτικές επιτροπές, οι οποίες επί δεκαετίες
καταχρώνται τις ανακριτικές και εισαγγελικές αρµοδιότητες που
µε πολλή φειδώ και κατ’ εξαίρεση απονέµονται από το Σύνταγµα.
Και αυτή η κατάχρηση γίνεται ακριβώς για λόγους επικοινωνιακού οπορτουνισµού.
Δεν θα ήταν, λοιπόν, δυνατό και αυτονόητο να µη συναινέσουµε σε µια πρόταση για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής και αυτό διότι θα πρέπει να διερευνηθεί η ενίσχυση των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης µε χρήµατα του ίδιου του φορολο-
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γούµενου Έλληνα πολίτη και, µάλιστα, σε µία περίοδο τριπλής
κρίσης, υγειονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής. Εδώ βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε ένα βαθύτατο πολιτικό πρόβληµα που είναι
η ίδια η κακή λειτουργία και ο ευτελισµός των θεσµών, όταν µιλάµε για σχέσεις αλληλεξάρτησης µεταξύ πολιτικού και µιντιακού κατεστηµένου, για προπαγάνδα µιντιακή υπέρ της
Κυβέρνησης και φίµωση της οποιασδήποτε κριτικής ασκείται,
όταν µιλάµε για διασπορά και αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων,
η οποία προβάλλεται ακριβώς σε πανελλήνια µετάδοση, όταν µε
λίγα λόγια µιλάµε για ευτελισµό των θεσµών, για πολιτική χειραγώγηση της κοινής γνώµης και για διασπάθιση, κατασπατάληση
του δηµοσίου χρήµατος.
Όλα αυτά τα λέω διότι την ίδια ώρα που οι µονάδες εντατικής
θεραπείας έσφυζαν, την ίδια ώρα που οι υγειονοµικοί καταρρέουν και κατέρρεαν µέσα στα νοσοκοµεία, αντί να διοχετευθούν
χρήµατα για τη διαχείριση της πανδηµίας, εσείς φροντίσατε
µέσα από τη λίστα του κ. Πέτσα να δώσετε τα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου πολίτη στα κανάλια, σε διάφορες ιστοσελίδες, σε διάφορους εκδότες, οι οποίοι συσχετίζονται µάλιστα
και µε τον ίδιο τον υπόκοσµο. Την ίδια ώρα που ο Έλληνας ζει
υπό καθεστώς φτωχοποίησης, είναι άνεργος, εργάζεται µέσα
από επαχθέστατες εργασιακές συνθήκες µε τον υποκατώτατο
µισθό, εσείς µε τη λίστα Πέτσα δώσατε εκατοµµύρια στα κανάλια
µόνο και µόνο για να ευλογούν τα γένια σας. Και δεν δίνατε στη
δηµοσιότητα αυτή τη λίστα, παρά µόνο όταν η κοινωνική κατακραυγή είχε φτάσει πραγµατικά στο απροχώρητο.
Την ίδια ώρα που χάνονται δεκάδες συµπολίτες µας από την
πανδηµία, που οι µονάδες εντατικής θεραπείας κυριολεκτικά
έχουν φτάσει σε κατάσταση ασφυξίας, την ίδια ώρα που αυξάνονται οι διασωληνώσεις αλλά υπάρχει αναντιστοιχία σε σχέση
µε τον αριθµό των µονάδων εντατικής θεραπείας, «Πετσο-ταϊσµένα» κανάλια, εφηµερίδες και ιστοσελίδες συναγωνίζονται για
το βραβείο της προπαγάνδας υπέρ της Κυβέρνησης, στηρίζοντας τα τιµωρητικά και αυταρχικά της µέτρα, επιλέγοντας µία τελείως συγκεκριµένη ειδησεογραφία και προπαγανδίζοντας υπέρ
της δήθεν αποτελεσµατικότητας της Κυβέρνησης ως προς τη
διαχείριση της πανδηµίας.
Την ίδια ώρα που η ΔΕΗ ξεπουλιέται, που όλα τα δηµόσια
αγαθά ξεπουλιούνται και δεν έχει µείνει τίποτα από την προίκα
αυτής της πολύπαθης πατρίδας, την ίδια ώρα που διανύουµε ένα
κύµα ακρίβειας, που ο κόσµος έχει πρόβληµα στέγασης µε τις
τιµές στα ενοίκια να εκτοξεύονται κυριολεκτικά, τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης τα οποία είναι ταϊσµένα από σας, έχουν σαλπίσει
ένα γενικό σιωπητήριο αποπροσανατολίζοντας και χειραγωγώντας την κοινή γνώµη υπέρ της Κυβέρνησης, µε µία άσχετη -επαναλαµβάνω- ειδησεογραφία.
Ξέρετε, υπάρχουν χώρες του Δεύτερου και του Τρίτου Κόσµου, όπως είναι η Μογγολία, η Ουρουγουάη, η Μαδαγασκάρη,
οι οποίες βρίσκονται πάνω από την Ελλάδα στον παγκόσµιο δείκτη ως προς την ελευθερία του Τύπου. Η Ελλάδα, µάλιστα, κατέβηκε κατά πέντε µονάδες φέτος. Και τι λένε τα διεθνή Μέσα;
Λένε ότι η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έκανε φοροεκπτώσεις
για διάφορα κανάλια σε σχέση µε τα διαφηµιστικά έσοδα µόνο
και µόνο για να τη λιβανίζουν, ενώ άλλα κανάλια τα οποία ασκούσαν κριτική, είτε αποκλείστηκαν, είτε έλαβαν δυσανάλογα πολύ
µικρότερο µερίδιο και, µάλιστα, από µία αµφιλεγόµενη εκστρατεία ενηµέρωσης του κοινού. Οι δε δηµοσιογράφοι ξέρουµε
πολύ καλά ότι έπρεπε να πάρουν ειδική άδεια για να µπουν στα
νοσοκοµεία και να κάνουν σχετικό ρεπορτάζ. Οι υγειονοµικοί δεν
επιτράπηκε καν να τοποθετούνται δηµόσια και όποιοι το έκαναν
ασκήθηκε εις βάρος τους πειθαρχικός έλεγχος.
Και βέβαια, να θυµηθούµε ότι τον Απρίλιο του 2020, οι ίδιοι οι
εργαζόµενοι της ΕΡΤ3 έβγαλαν ανακοίνωση για την τροµερή φίµωση που δέχονταν ως προς το να µη βγάλουν ανακοινώσεις
σχετικά µε την υποχρηµατοδότηση του ΕΣΥ, ότι χρηµατοδοτούνταν µόνο από ιδιώτες και εθελοντές, ότι οι ΜΕΘ ήταν δυσανάλογα λιγότερες -δηλαδή, ήταν εξακόσιες πενήντα, ενώ ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας έχει δώσει οδηγία για τρεισήµισι
χιλιάδες µονάδες εντατικής θεραπείας- και βεβαίως ότι δέχονταν
φίµωση ως προς τις υπερδιπλάσιες κοστολογήσεις των ιδιωτικών
µονάδων εντατικής θεραπείας.
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Τελειώνω, λοιπόν, λέγοντας ότι το ΜέΡΑ25 ναι µεν είναι θετικό
και συντάσσεται υπέρ αυτής της πρότασης για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, αλλά θέλουµε να τονίσουµε ότι το πρόβληµα δεν είναι µόνο ο έλεγχος και η χειραγωγηµένες
δηµοσκοπήσεις. Η ρίζα του προβλήµατος είναι το ιδιοκτησιακό
καθεστώς των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Το διπολικό σύστηµα
Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τη δυνατότητα στην παρασιτική ολιγαρχία να µονοπωλεί την ιδιοκτησία. Θα πρέπει, λοιπόν,
το ιδιοκτησιακό καθεστώς των µέσων µαζικής ενηµέρωσης να
κοινωνικοποιηθεί, γιατί εκεί είναι η ρίζα του προβλήµατος.
Προς τούτο, λοιπόν, έχουµε καταθέσει πρόταση νόµου, αλλά
αυτή την πρόταση νόµου ας µην περιµένουµε από τα µέσα µαζικής εξαπάτησης να την προβάλουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Βούτσης για δώδεκα λεπτά, αµέσως µετά ο κ. Θεοχάρης και κλείνει η διαδικασία.
Ξέρουµε ότι υπάρχει ενδιαφέρον να επιστρέψετε στην πατρίδα
σας. Θα προσπαθήσουµε µέσα στα πλαίσια του εφικτού να ολοκληρώσουµε εγκαίρως. Πιστεύουµε ότι 17:55’ θα ξεκινήσει η διαδικασία.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα
µας, όπως και ο κόσµος, βρίσκεται σε πόλεµο. Η κοινωνία µας
υφίσταται έναν πόλεµο ιστορικά πρωτοφανή, µε θύµατα. Σήµερα
πάλι ήταν πενήντα οκτώ συµπολίτες µας νεκροί. Και δεν ξέρουµε
πόσους µήνες ακόµα θα κρατήσει αυτός ο πόλεµος.
Καλούµε, λοιπόν, την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας να
υπερψηφίσει την πρόταση της εξεταστικής επιτροπής, γιατί είναι
µία πρόταση η οποία αποτυπώνει απολύτως -και δεν είναι τυχαίο
ότι γίνεται δεκτή και από τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης- αυτή την ιστορική συγκυρία, η οποία στην αρχή νοµίζαµε
πως θα ήταν ενδεχοµένως µερικούς µήνες και µε µικρότερες
απώλειες, αλλά τώρα φαίνεται ότι είναι ένας πόλεµος από τον
οποίο δεν ξέρουµε πώς θα βγούµε. Αποτυπώνει την ευθύνη µας
γι’ αυτή τη συγκεκριµένη συγκυρία, για την πανδηµία, όπου
υπήρξαν τα ειδικά µέτρα, όπου υπήρξαν οι ιστορικά πρωτοφανείς καταστάσεις των lockdown, των περιοριστικών µέτρων της
κοινοβουλευτικής διαδικασίας µέσα από τους περιορισµούς των
ΠΝΠ, κ.λπ., όπου υπήρξαν όλα αυτά που άκουσα προηγουµένως
που είπε στο κοινωνικό πεδίο και ο συνάδελφος κ. Παφίλης.
Μέσα σε αυτή την κατάσταση διαµορφώθηκε και ασκήθηκε µια
στρατηγική από πλευράς της Κυβέρνησης σε σχέση µε ένα ζωτικό για την κοινωνία, για όλους µας θέµα, την ενηµέρωση, την
επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων µπροστά στο άγνωστο που
υπήρχε. Θυµηθείτε.
Γι’ αυτό φέραµε τότε το ζήτηµα στη Θεσµών και Διαφάνειας αναφέρθηκε στην εισήγησή του ο Πρόεδρος κ. Τσίπρας- έγκαιρα, ακριβώς διότι είναι ιδιαίτερες αυτές οι συνθήκες. Η
άρνησή σας προς ώρας δεν είναι άρνηση για την εξεταστική επιτροπή. Είναι άρνηση για το αν υπήρξε ή δεν υπήρξε αυτός ο πόλεµος και αυτή η ειδική συνθήκη.
Η προσπάθειά σας, η οποία εξελίχθηκε από τη δεύτερη µέρα
που κατατέθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής η πρόταση για εξεταστική επιτροπή, µε non paper και µε τα στοιχεία που ακόµα και
σήµερα λέτε εδώ και δύο µήνες -τα ίδια λέτε ακριβώς-, για χρονική διεύρυνση, για µια συζήτηση και προ πανδηµίας, θα µπορούσαµε να πούµε και προ κρίσεως και να πούµε και εν γένει για
όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή για µία ακαδηµαϊκή, αλλά και
σκληρή προφανώς πολιτική αντιπαράθεση και συζήτηση, είναι
σαφέστατα προσχηµατική και αποπροσανατολιστική.
Διότι θέλετε να βγείτε από τον πυρήνα, θέλετε να βγείτε από
τη βάσανο και θέλετε να βγείτε και από την ευθύνη συζήτησης
του τι µέτρα πήρατε, ποια στρατηγική χαράξαµε µέσα σε καιρό
πανδηµίας, όπου είχε περισταλεί και έχει περισταλεί ο δηµόσιος
διάλογος, η δηµόσια σφαίρα γενικότερα, η ίδια η επικοινωνία των
πολιτών µεταξύ τους, ποια στρατηγική ακολουθήθηκε τότε και
τώρα. Διότι ακολουθήσαµε µια στρατηγική, όπως ακούσατε,
όπως ειπώθηκε, χειραγώγησης της ενηµέρωσης, χειραγώγησης
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των διαθέσεων της κοινής γνώµης και σας λέω ευθέως και χειραγώγησης του φόβου των πολιτών µέσα στην πανδηµία. Ήταν
η στρατηγική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και του συνόλου, βεβαίως του Πρωθυπουργού πρώτα απ’ όλα, η οποία εκφράστηκε
µε τις λίστες Πέτσα, ας πούµε, και όλα τα υπόλοιπα.
Σας τα τονίσαµε στη Θεσµών και Διαφάνειας ήδη από τον
Απρίλη του 2020 όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Δείτε τα Πρακτικά,
φέρτε τα Πρακτικά εδώ, να δείτε πώς ετέθησαν όσο πιο καλοπροαίρετα γινόταν τα ερωτήµατα, ότι γιατί δεν έκανε το Υπουργείο µε το ισχύον πλαίσιο που υπήρχε και µε το µητρώο που
υπήρχε και µε διακοµµατικό έλεγχο αυτή τη στήριξη προς τις επιχειρήσεις των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, που κι εκείνες χειµάζονταν σε εκείνη τη φάση λόγω έλλειψης διαφήµισης. Ετέθη το
ζήτηµα.
Ετέθη το γιατί επιλέξατε µια εταιρεία και µάλιστα, φιλικά διακείµενη, η οποία παίρνει και δουλειές από την Κυβέρνηση ενδεχοµένως και από το κόµµα, µε 3% -προφανώς θα έπαιρνε µια
αµοιβή αυτή η εταιρεία, τζάµπα θα έκανε τη δουλειά;- για να κάνετε αυτή την καµπάνια. Γιατί δεν συµπεριλήφθηκαν όλα αυτά
στα κοινωνικά µηνύµατα, όπου υπάρχει νοµοθεσία, για το ότι θα
µπορούσαν όλα αυτά τα «Μένουµε Σπίτι» να πάνε µέσω των κοινωνικών µηνυµάτων που είναι υποχρεωµένα τα κανάλια να συµπεριλαµβάνουν στο πρόγραµµά τους;
Γιατί παγώσατε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο που είχε γίνει
από την κυβέρνησή µας και τον Γενάρη του 2020 το παγώσατε
για να έρθει ένα άλλο πλαίσιο; Έτσι είπατε. Και ποτέ θα µορφοποιηθεί αυτό το άλλο πλαίσιο; Έχει περάσει ήδη ενάµισης χρόνος.
Δείτε λοιπόν επ’ αυτών των ερωτηµάτων που θέσαµε όλες οι
πολιτικές δυνάµεις της αντιπολίτευσης τις απαντήσεις του κ.
Πέτσα στην οικεία επιτροπή. Δείτε τι έλεγε. Δείτε τι υποσχέθηκε.
Δείτε τι ψευδή πράγµατα κατατέθηκαν σε σχέση µε τη διαφάνεια
όλης αυτής της διαδικασίας. Είστε υπόλογοι.
Και είστε υπόλογοι διότι φάνηκε αµέσως ύστερα και σε όλη τη
διαδικασία ότι ήταν µια σαφής προσπάθεια µε κατεύθυνση ακριβώς η πανδηµία να γίνει ευκαιρία, έτσι ώστε να αποσιωπηθούν
οι ευθύνες πιθανόν ή και µεγάλων από κει και ύστερα πολιτικών
λαθών της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας σε σχέση µε την
αντιµετώπιση της πανδηµίας και να υπάρξει µια ασπίδα προστασίας απέναντι ακριβώς σε αυτές τις πολιτικές της Κυβέρνησης,
να µην µπορεί ο κόσµος που αγωνιούσε, που αγωνιά, που φοβάται, να ακούσει τεκµηριωµένα διασταυρωµένες απόψεις, τις ενστάσεις και τα προγράµµατα.
Μήπως θυµάστε ότι τότε είχε κοπεί στη µέση η πρώτη που
έγινε συνέντευξη Τύπου του Προέδρου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, σε συνθήκες µόνο διαδικτυακές -ήµασταν σε lockdown
όλοι- για τις προτάσεις για την προστασία από την πανδηµία,
για τις υγειονοµικές προτάσεις;
Θέλετε να τα θυµηθούµε ένα προς ένα τι είχε γίνει τότε και
πώς λειτούργησε τελικά αυτή η ασπίδα; Αυτή ήταν η προσπάθειά
σας.
Αυτό που φέρνουµε λοιπόν µαζί µε το σκάνδαλο προφανώς
της λειτουργίας της δηµοσκοπικής εταιρείας, στην οποία θα αναφερθώ, να εξεταστεί από τη Βουλή, είναι συγκεκριµένο και είναι
συγκεκριµένες οι ευθύνες και προφανώς θα αναζητηθούν οι ευθύνες σε όλα τα επίπεδα, για το πώς ασκήθηκε αυτή η εγκληµατική για την ενηµέρωση, την επικοινωνία του κόσµου, για τις
ανάγκες του κόσµου, πολιτική.
Εµείς από την πλευρά µας καταθέσαµε και καταθέτουµε αυτή
την πρόταση ακριβώς για την προστασία της κοινωνίας και ακριβώς για την προστασία της δηµοκρατίας.
Είχαµε πει από τότε κι έχει περάσει ενάµισης χρόνος ότι αναφύεται ζήτηµα δηµοκρατίας στη χώρα, µε αυτή την έννοια, µέσα
στην πανδηµία, όπου εκ των πραγµάτων υπήρχε η περιστολή της
δηµόσιας σφαίρας, λειτουργούσαµε µε ιδιαίτερες κοινοβουλευτικές και νοµοθετικές διαδικασίες, εδώ ήµασταν δυόµισι άνθρωποι κι εγώ που ερχόµουν τακτικά επειδή µπορώ και ήθελα να
έχουµε µια παρουσία, στα κανάλια, ο διάλογος που γινόταν µέσα
από σπίτια, από το διαδίκτυο. Αυτή ήταν η κατάσταση.
Μέσα σε αυτή την κατάσταση εσείς ασκήσαµε αυτή τη χειραγωγική πολιτική στο κρίσιµο πεδίο της δηµοκρατίας, δηλαδή στο
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πεδίο της ενηµέρωσης, της επικοινωνίας και της διασταύρωσης
απόψεων, του να έρθουν σε επαφή µε το τι συζητιέται παγκοσµίως, διεθνώς. Πού συζητήθηκε η πρόταση που κατατέθηκε
εδώ για να γίνει κοινωνικό αγαθό οι πατέντες των εµβολίων διεθνώς; Και σήµερα βλέπουµε τα αποτελέσµατα και τις µεγάλες
ανισότητες που έχουν ανοίξει.
Πού συζητήθηκε το λάθος που είχε και η Ευρωπαϊκή Ένωση
στα κοντράτα που έκανε µε τις εταιρείες κι ύστερα είπαν «κάναµε
λάθος»; Έρχονταν τα πράγµατα εδώ ή στον κοινοβουλευτικό
έλεγχο ή σε αλλεπάλληλες συζητήσεις που προκαλούσαν οι πολιτικοί αρχηγοί, η Γεννηµατά κατέθετε κάθε φορά ένα σύνολο
προτάσεων -φέρτε τις από τα Πρακτικά-, οι οποίες δεν γινόντουσαν δεκτές. Κι έµεινε ο κόσµος απέναντι σε µια σειρά -δεν θα τα
χαρακτηρίσω- διαγγελµάτων του Πρωθυπουργού. Πρωτοφανές.
Εκεί προφανώς αναγνωρίζατε ότι υπήρχε πόλεµος, πόλεµος
γινόταν. Γι’ αυτό έβγαινε ο Πρωθυπουργός καθ’ υπερβολή και
έκανε διαγγέλµατα κάθε λίγο και λιγάκι προς τον ελληνικό λαό.
Δεν µπαίνω, σας λέω, να κάνω κριτική στο τι έλεγαν ή στο αν βγήκαν αληθινά αυτά τα διαγγέλµατα.
Σήµερα λοιπόν, διά της αρνήσεώς σας, παραγνωρίζετε αυτή
την ιδιαίτερη συνθήκη και αυτό θα σας χρεώσει ιστορικά. Και αν
µάλιστα πάτε στην εξεταστική επιτροπή µε το λυσάρι το σηµερινό που από το πρωί ακούµε «τι έγινε το 2013, το 2015, το 2011,
το 2008, το 2007, οι νόµοι Ρουσόπουλου», βεβαίως µπορεί η
Βουλή να συζητάει όσους µήνες θέλετε εν γένει για να µην γίνει
τίποτα, για να µην αποδοθούν ευθύνες, για να µην βελτιώσει και
για να µην αλλάξει τίποτα.
Διότι εδώ σε αυτή την Αίθουσα χθες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να δείξουµε πόσο συνεκτική είναι αυτή η στρατηγική
της χειραγώγησης και των αντιδράσεων του κόσµου, µε τους περίφηµους Ποινικούς Κώδικες και µε τη λεγόµενη αυστηροποίηση, την οριζόντια και επί παντός επιστητού, βλέποντας προς τα
µπροστά και τις αντιδράσεις των πολιτών ενδεχοµένως που θα
υπάρξουν από τις πολιτικές που ασκήσατε, αφαιρείτε και από
τους δικαστές το δικαίωµα οι ίδιοι να βλέπουν το εύρος των ποινών, τις ιδιαίτερες συνθήκες για να αποδώσουν δικαιοσύνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα δύο λεπτά ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Το αφαιρέσατε, όπως επίσης βάλατε τη διάταξη για τις ψευδείς ειδήσεις και την ψευδολογία. Σοβαρά; Τι ειπώθηκε µέσα σ’
αυτά τα δύο χρόνια; Πόσα ψέµατα αλήθεια ακούστηκαν και πώς
πέρναγαν, σαν χωνί κατευθείαν, στο αυτί του αγωνιούντος συµπολίτη µας, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα του ελέγχου, η δυνατότητα της διασταύρωσης των απόψεων; Σας το είχα πει κι
άλλη φορά. Δεν υπάρχει στην ιστορία της Μεταπολίτευσης -και
προηγούµενα ενδεχοµένως, πόσω µάλλον τότε που ήταν κλεισµένοι όλοι στα σπίτια τους, που είχαµε lockdown αλλεπάλληλαδηµόσια ΕΡΤ, που να µην είχε πολιτικές συζητήσεις, µια, δυο,
τρεις, το βράδυ. Καθόταν ο κόσµος να ακούσει τις διαφορετικές
απόψεις των έγκριτων επιστηµόνων, των κοµµάτων, των πολιτών.
Πόσοι µήνες πέρασαν για να βγουν οι πρώτοι διαµαρτυρόµενοι
από επαγγελµατικές τάξεις, από ανθρώπους οι οποίοι υφίσταντο
ζητήµατα και προβλήµατα στα δικαιώµατα, στις ελευθερίες τους,
από µια σειρά γεγονότα, τα οποία συνέβαιναν µέσα σε αυτόν τον
πόλεµο;
Άρα λοιπόν τι λέτε; Ότι εµείς από την πλευρά µας έχουµε εχθροπάθεια στους δηµοσιογράφους και στη δηµοσκοπική εταιρεία; Αυτή, ξέρετε από ποιους θα ελέγχετο; Και θα κλείσω µε
αυτό, κύριε Πρόεδρε. Αυτός ο νόµος που αναφέρεστε, του κ.
Ρουσόπουλου, του 2007 ή του 2008, τι κάνει; Λέει πως υπεύθυνοι
για τον έλεγχο και για τη διαµόρφωση τιµωρητικού πλαισίου και
ανάδειξη ζητηµάτων είναι -εκτός από τις Επιτροπές της Βουλής,
Θεσµών και Διαφάνειας κ.λπ., που είναι εκ παραλλήλου, µην το
συζητάτε, δεν µπαίνουν ιεραρχικά- µια εταιρεία η οποία συνίσταται από τους ίδιους δηµοσκόπους. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Πόσες φορές τα δεκατρία χρόνια έγινε χρήση και πήρε
µέτρα αυτή η εταιρεία, όπου έγιναν ενδιάµεσα έξι εκλογές, αν
θυµάµαι καλά, και υπήρξαν όλα τα προβλήµατα, που από όλες
τις πλευρές αναφύησαν εδώ πέρα µέσα, σήµερα, στη συζήτηση;
Ξέρετε πόσες φορές παρενέβη; Καµµία, µηδέν.
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Πήγαµε λοιπόν στη Θεσµών και Διαφάνειας και µας είπανε ότι
βεβαίως δεν έχει υπάρξει κανένας έλεγχος ποτέ, αλλά σταµατά
η συζήτηση. Δεν µπορεί να συζητήσει η Θεσµών και Διαφάνειας
της Βουλής -της Βουλής, αν είναι δυνατόν!- για τα πορίσµατα και
για τον τρόπο που έγινε µια συγκεκριµένη µέτρηση από αυτή την
εταιρεία, ακριβώς διότι υπάρχει µια άλλη εταιρεία και είµαστε
αναρµόδιοι. Αυτή την ανευθυνότητα, που είναι αλαζονεία, και
είναι αλαζονεία διότι ξέρατε πια -τώρα πλέον δεν περνάει αυτόπως όλα αυτά θα καλύπτονταν από πέπλο του ότι δεν θα βγαίνανε στη δηµοσιότητα. Αυτή η αλαζονεία οδήγησε τη στρατηγική
σας, και για την πανδηµία, και για τα θέµατα της δηµοκρατίας,
και για τα ζητήµατα που αφορούν τα µέσα ενηµέρωσης, εκεί που
τα οδήγησε.
Η εξεταστική επιτροπή αυτή θα πρέπει να υπερψηφιστεί από
το σύνολο των Βουλευτών ως µια ελάχιστη, προς όλους τους
Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα αυτούς που έπαθαν ό,τι έπαθαν,
απόδειξη ότι το πολιτικό σύστηµα είναι τολµηρό και µπορεί και
στα δικά του λάθη ή στις δικές του επισηµάνσεις να µπορούν να
προχωράνε και να βγάζουν πορίσµατα.
Μην αγωνιάτε τόσο πολύ για την ώρα, θα τελειώσουµε πριν
τις 18.00’.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Εσείς φοβάστε! Εσείς αγωνιάτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, ησυχία!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Να είσαστε καλά, είπατε τα ίδια όλο το
βράδυ, εύχοµαι να µην πείτε τα ίδια και στην εξεταστική επιτροπή.
Αυτός ο πόλεµος υπάρχει για να τον κερδίσουµε και µπορούµε
να τον κερδίσουµε όλοι µαζί!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε και ολοκληρώνεται η διαδικασία µε τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χάρη Θεοχάρη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θα προσπαθήσω όσο
µπορώ να βοηθήσω τη διαδικασία του χρόνου. Βέβαια είµαστε
στο τέλος µιας, θα έλεγα, πλούσιας συζήτησης. Και πρώην Πρωθυπουργοί, πρώην Πρόεδροι της Βουλής, Αρχηγοί κοµµάτων µίλησαν και είναι σηµαντικό στο τέλος αυτής της συζήτησης, πριν
τοποθετηθούµε όλοι διά της ψήφου µας, να προσπαθήσουµε να
βγάλουµε τα συµπεράσµατα, να απαντήσουµε σε κάποια ερωτήµατα, τα οποία νοµίζω πια έχουν αποκρυσταλλωθεί κατά τη διάρκεια της κουβέντας αυτής, ερωτήµατα, και θεσµικά και πολιτικά,
αν µου επιτρέπετε. Πρώτα απ’ όλα, γιατί βρισκόµαστε εδώ σε θεσµικό επίπεδο; Βρισκόµαστε εδώ, γιατί η Νέα Δηµοκρατία πιστεύει βαθιά στη δηµοκρατία και στους θεσµούς της. Ως
αντιπολίτευση προτείναµε την αλλαγή του άρθρου 68, ώστε η
µειοψηφία να έχει ενισχυµένο δικαίωµα ελέγχου της Κυβέρνησης
µε τη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών, πρόταση µε την
οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συµφώνησε.
Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, θέλω να είµαι δίκαιος σε αυτό.
Δεν είναι ριζοσπαστικό ή προοδευτικό το γεγονός πως η Νέα Δηµοκρατία ως Αντιπολίτευση ζήτησε τη διεύρυνση των δικαιωµάτων της Αντιπολίτευσης. Δεν είναι ριζοσπαστικό ή προοδευτικό
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση δεν θέλησε να έχει η Αντιπολίτευση
δικαίωµα ελέγχου. Εξάλλου και µετά, στη δεύτερη συζήτηση -το
απέδειξε ο Υπουργός κ. Γεραπετρίτης- θέλησε αυτό το δικαίωµα
του ελέγχου να το µειώσει.
Το ριζοσπαστικό και προοδευτικό είναι η επιµονή της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη να ολοκληρώσει την
αναθεώρηση ως Κυβέρνηση, δίνοντας στον ΣΥΡΙΖΑ το δικαίωµα
να προκαλεί τη σηµερινή συζήτηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν την
έκπληξή µας όταν ακούσαµε τον κ. Κατρούγκαλο να ζητάει τα
εύσηµα για κάτι που δεν στήριξε στην πράξη το κόµµα του από
το Βήµα που του δίνεται από την αναθεώρηση της Νέας Δηµοκρατίας. Κρίµα, γιατί δεν µας έχει συνηθίσει σε τέτοιες πρακτικές.
Ας αναρωτηθούµε ακόµη γιατί βρισκόµαστε εδώ σε πολιτικό
επίπεδο. Βρισκόµαστε εδώ γιατί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση χρεώνει τη δηµοσκοπική της στασιµότητα στους δηµοσκόπους και
στις δηµοσκοπήσεις, στις δηµοσκοπήσεις που καταγράφουν την
ασυµφωνία της µε τους ίδιους της τους ψηφοφόρους. Θα δώσω
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µόνο ένα, ουσιαστικό πιστεύω, παράδειγµα: Οι δηµοσκοπήσεις
καταγράφουν την ευρύτατη αποδοχή της συµφωνίας αµυντικής
συνεργασίας µεταξύ της χώρας µας και της Γαλλίας. Ακόµη και
µεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ένας στους τρεις τη βλέπει
θετικά, θετικότατα, όταν από αυτό εδώ το βήµα ο κ. Τσίπρας µας
είπε πως πρώτον, δεν πρέπει να αναβαθµίσουµε τα οπλικά µας
συστήµατα γιατί είναι πολύ ακριβό, δεύτερον πως δεν πρέπει να
κάνουµε αµυντικές συµφωνίες γιατί εκτός από πλεονεκτήµατα
έχουµε και υποχρεώσεις απέναντι στους συµµάχους µας και
τέλος να πάµε ξεδοντιασµένοι και ξενυχιασµένοι να διαπραγµατευτούµε στην Τουρκία και θα τα βρούµε.
Τα πράγµατα λοιπόν είναι πάρα πολύ απλά. Ο κ. Τσίπρας ανεβαίνοντας στη ΔΕΘ προανήγγειλε αποδροµή και δηµοσκοπική
κατάρρευση της Νέας Δηµοκρατίας. Με τις πολιτικές θέσεις
όµως που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ η ψαλίδα που είχε πράγµατι κλείσει
το καλοκαίρι ξανάνοιξε και τώρα φταίνε οι δηµοσκόποι. Ειρήσθω
εν παρόδω η ψαλίδα έκλεισε και από την εταιρεία την οποία κατηγορείτε. Όταν λοιπόν έκλεισε η ψαλίδα, δεν σας είδαµε να διαµαρτύρεστε. Το κάνετε τώρα.
Όχι λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, δεν φταίνε
οι δηµοσκόποι. Βρισκόµαστε εδώ, γιατί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση υιοθετεί αλλοπρόσαλλες πολιτικές θέσεις σε όλα τα ζητήµατα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Και µε τον
αστυφύλακα και µε τον χωροφύλακα. Γιατί δεν ανοίγουν τα σχολεία όταν είναι κλειστά; Γιατί δεν κλείνουν τα σχολεία όταν είναι
ανοικτά; Γιατί ανοίξατε τον τουρισµό και την οικονοµία; Γιατί κλείσατε τον τουρισµό και την οικονοµία;
Ακόµα και στο θέµα που συζητήσαµε σήµερα η αποµόνωση
του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκκωφαντική. Όταν στις 18 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός έκανε την πρόταση -και πάλι σήµερα την κάναµεπρόταση µε την οποία συµφώνησαν όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης για τη διεύρυνση του αντικειµένου και την ουδέτερη περιγραφή του, ώστε απερίσπαστη η επιτροπή να φέρει ουσιαστικά
αποτελέσµατα, πέρα από κοµµατικές παρωπίδες, ο κ. Τσίπρας
έγνευσε καταφατικά. Το πήρε πίσω δύο ώρες αργότερα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ! Ακούστε τον Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θα µπορούσε κάποιος να
ισχυριστεί πως, ανεξαρτήτως των πολιτικών αδιεξόδων που σας
οδήγησαν εδώ σήµερα, η συζήτηση αυτή τουλάχιστον αφορά σε
ένα θέµα που το θεωρείτε σηµαντικό για την πολιτική ζωή της
χώρας. Ούτε αυτό, δυστυχώς, συµβαίνει. Διότι, αν το θεωρούσατε σηµαντικό, θα ακολουθούσατε µια άλλη διαδικασία, θα προσφεύγατε στην ελεγκτική εταιρεία δηµοσκοπήσεων.
Κύριε Βούτση, η ελεγκτική αυτή εταιρεία για να επιληφθεί,
πρέπει να έχει καταγγελία.
Δεν το κάνατε, όµως, γιατί είναι η µόνη αρµόδια να επιληφθεί
του θέµατος σε πρώτο χρόνο, σύµφωνα µε τον ν.3603/2007.
Είχαµε, λοιπόν, τις ανακρίβειες του κ. Τσίπρα να µας λέει -αλλά
τις επαναλάβατε και εσείς- πώς πήγατε τάχα στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, σύµφωνα µε τον νόµο του κ. Ρουσόπουλου.
Όχι, παρά τον νόµο, ενάντια στον νόµο πήγατε στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας. Για ποιον λόγο δεν το κάνατε; Μας είπε
ο κ. Τσίπρας πως το θέµα δεν είναι τεχνικό, είναι πολιτικό. Μα,
δεν υπάρχει πολιτικό ζήτηµα, αν δεν υπάρχει τεχνικό ζήτηµα. Αν
αυτή η επιτροπή δει και εξετάσει τη µεθοδολογία της εταιρείας
και τη βρει σωστή, τότε δεν υπάρχει κανένα υπόβαθρο πολιτικού
ζητήµατος.
Έτσι, λοιπόν, ψεύδεται ο κ. Τσίπρας, προσπαθώντας να συγκαλύψει την πραγµατικότητα.
Αναρωτιέµαι γιατί δεν αλλάξατε το θεσµικό πλαίσιο, αν δε σας
κάλυψε. Ο κ. Βούτσης προηγουµένως είπε πως δεν ήταν σωστό.
Πέντε χρόνια ποιος σας εµπόδισε να το αλλάξετε; Γιατί δεν κάνατε κάτι για να διορθώσετε το πεδίο της λειτουργίας των δηµοσκοπήσεων, εφόσον θεωρείτε ότι είναι δυσλειτουργικό; Τι
απέγιναν οι προτάσεις του ΣΕΔΕΑ, του Συλλόγου τους, για τις
αλλαγές στον νόµο; Εδώ τις έχω. Τις καταθέτω στα Πρακτικά,
για να φρεσκάρουµε τη µνήµη σας. Εδώ είναι οι προτάσεις σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχά-
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ρης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι απέγινε το πόρισµα που ζήτησε ο κ. Παππάς, ως αρµόδιος
Υπουργός, για την αποτυχία των δηµοσκοπήσεων στο δηµοψήφισµα του 2015 και στις εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2015; Το
πόρισµα αυτό το ζητήσατε πριν το τέλος της χρονιάς και το 2016
σας παραδόθηκε. Το έχω εδώ. Τι απέγινε; Έµεινε στο συρτάρι.
Το καταθέτω και αυτό, για να φρεσκάρετε τη µνήµη σας. Έµεινε
στο συρτάρι και πολύ φοβάµαι ότι έπεσε στον κάλαθο των αχρήστων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν πόρισµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το αγνοήσατε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πώς αλλιώς θα µπορούσαν να στηθούν οι εταιρείεςφαντάσµατα «COMMON VIEW», «BRIDGING EUROPE»,
«VOXPOP ANALYSIS», εταιρείες που έδιναν ντέρµπι 2,3% και τη
Χρυσή Αυγή στο 8% µε 10% µερικές µέρες πριν τις ευρωεκλογές
του 2019;
Ακόµη λέτε στο αίτηµά σας ότι υπάρχει ζήτηµα δηµοκρατίας.
Φυσικά και υπάρχει επί της αρχής. Όµως, ο χώρος των εταιρειών
δηµοσκοπήσεων και ερευνών της κοινής γνώµης είναι ρυθµισµένος µε τον ν.3603 που προανέφερα. Γι’ αυτό πρέπει να είµαστε
εξαιρετικά προσεκτικοί µε τις έννοιες.
Υπάρχει και κάτι το οποίο δεν έχει αναδειχτεί από τη συζήτησή
µας. Ο ESOMAR είναι παγκόσµιος οργανισµός αυτών των εταιρειών και βγάζει µελέτες. Έχει βγάλει και την τελευταία µελέτη
και εδώ έχω για τα Πρακτικά τα δεδοµένα του για την περσινή
χρονιά. Το µέσο κόστος του δηµόσιου χρήµατος στον τζίρο των
εταιριών στην Ευρώπη είναι 9,3% και βλέπουµε χώρες, όπως για
παράδειγµα, η Νορβηγία µε 25% δηµόσιο χρήµα να πηγαίνει για
αυτού του είδους τις έρευνες. Στη χώρα µας ξέρετε πόσο είναι;
Είναι 4%. Είµαστε κάτω από το µισό του µέσου όρου της Ευρώπης. Πουθενά στην Ευρώπη θα συζητιούνται αυτά τα ζητήµατα
και συζητιούνται µόνο εδώ πέρα και αυτά από τα επίσηµα στοιχεία του φορέα των εταιρειών αυτών. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτηµα
στη χώρα µας. Παρακαλώ, θα καταθέσω τα στοιχεία για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αναρωτιέται κανείς για ποιον λόγο θέλετε δεν θέλετε τη διεύρυνση. Διότι θυµάστε µάλλον -αναρωτιέµαι αν θυµάστε, αλλά
µάλλον θυµάστε- πώς εσείς κυβερνήσατε: Πρώτον, µε το εναλλακτικό τραπεζικό σύστηµα για να βαφτίζει οικόπεδα τα βοσκοτόπια της Ιθάκης. Δεύτερον, µε το εναλλακτικό σύστηµα µέσων
µαζικής ενηµέρωσης των υπογείων χρηµατοδοτήσεων του
«DOCUMENTO» και τρίτον, µε το εναλλακτικό σύστηµα των δηµοσκοπήσεων των «COMMON VIEW», «BRIDGING EUROPE» και
«VOXPOP ANALYSIS».
Όσα και να πει κανείς για τα έργα σας είναι λίγα. Ευτυχώς,
όµως, η χώρα τα άφησε πίσω. Ευτυχώς, η χώρα σάς άφησε πίσω.
Εν τέλει, µήπως ανεξαρτήτως προθέσεων, είναι χρήσιµη η σηµερινή µας συζήτηση;
Τολµώ να απαντήσω καταφατικά, γιατί η σηµερινή συζήτηση
είναι άλλη µια ευκαιρία να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι, άλλη
µια ευκαιρία να ξεχωρίσει η δική µας θεσµική στάση από τον δικό
σας ανεύθυνο λαϊκισµό, να ξεχωρίσει η φοβικότητά σας στον
έλεγχο των πεπραγµένων σας απέναντι στη δική µας διαφανή
διακυβέρνηση. Όλα τα κόµµατα του Κοινοβουλίου συµφωνούν
στη διεύρυνση του αντικειµένου, ώστε να εξεταστούν τα ζητήµατα από το 2015 ή και από το 2011 και µόνο εσείς περιχαρακώνετε το αντικείµενο της επιτροπής. Αυτό είναι το πραγµατικό
πολιτικό ζήτηµα σήµερα, η αποµόνωση του ΣΥΡΙΖΑ στην περιχαράκωση του αντικειµένου της επιτροπής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όµως, η σηµερινή συζήτηση δεν
είναι ουδέτερη και χωρίς αποτελέσµατα. Τον τελευταίο ενάµιση
χρόνο, πράγµατι, όχι µόνο η χώρα µας, αλλά και ολόκληρος ο
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κόσµος βρίσκεται σε πόλεµο απέναντι σε αυτή την πρωτόγνωρη
κατάσταση. Η πανδηµία άλλαξε τη ζωή όλου του πλανήτη. Το
ελάχιστο που θα περίµενε κανείς θα ήταν εθνική ενότητα και οµοψυχία στα θέµατα της υγείας των πολιτών.
Σήµερα, για µια ακόµα φορά φανήκατε κατώτεροι των περιστάσεων, επενδύοντας στην καταστροφολογία, φόβο και άγνοια,
µια στάση υπονοµευτική από την αρχή ως σήµερα.
Σας θυµίζω, για να τα θυµίσουµε και στον ελληνικό λαό, αν και
τα ξέρει, τα εξής: Τα εµβόλια δεν υπάρχουν και αν υπάρχουν,
δεν τα έχουµε και αν τα έχουµε, δεν θα είναι δωρεάν. Ναι στην
υποχρεωτικότητα, αρκεί να είναι προαιρετική. Να µην εµβολιαστούν όλοι, αλλά µόνο οι άνω των εξήντα πέντε και όσοι έχουν
υποκείµενα νοσήµατα. Οι υπόλοιποι να πάρουν φάρµακα, τα
οποία δεν έχουν ακόµα ελεγχθεί, είναι πειραµατικά και µη εγκεκριµένα. Όταν δίνουµε κίνητρα στον κόσµο, τότε τον εξαγοράζουµε. Όταν θεσµοθετούµε αντικίνητρα, τότε τον καταπιέζουµε.
Είναι η υιοθέτηση όλων των επιχειρηµάτων των αντιεµβολιαστών,
όπως για παράδειγµα, πως και οι εµβολιασµένοι νοσούν.
Μόλις σήµερα ακούσαµε -το ακούσαµε αυτό από τα χείλη του
κ. Τσίπρα- και λυπάµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί στην
οµιλία µου εδώ έγραφα προχθές και αναγκάστηκα να την αλλάξω, γιατί και σήµερα ο κ. Τσίπρας επανέλαβε όλα τα επιχειρήµατα των αντιεµβολιαστών.
Και φυσικά -να θυµίσω- όχι στην τιµωρία των πλαστογράφων,
αυτών οι οποίοι επιτρέπουν στο αντιεµβολιαστικό κίνηµα να λειτουργεί µε παρανοµία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! Σε ένα λεπτό τελειώνει ο κ. Θεοχάρης.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, αυτό που βλέπουµε σήµερα είναι ότι η Κυβέρνηση, από
τη µια µεριά, πρέπει να ενηµερώσει δεν ενηµερώνει αρκετά.
Όµως, πρέπει να ενηµερώσει χωρίς να το κάνει µέσω των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης.
Υποθέτω πως πρέπει να το κάνουµε µέσω της καµπάνιας του
ΣΥΡΙΖΑ, που τόσο πολύ τη διαφηµίσατε και τόσο πολύ µας την
κρύψατε! Δεν κατάφεραν να την δουν ούτε οι αναγνώστες της
«ΑΥΓΗΣ»! Δεν είναι σοβαρά τα πράγµατα αυτά, δυστυχώς!
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Μετά από όλα αυτά, ένα ερώτηµα µένει να απαντηθεί: Τη
στιγµή που ο ελληνικός λαός αντιµετωπίζει την ακρίβεια, την πανδηµία, το µεταναστευτικό, το δύσκολο γεωστρατηγικό περιβάλλον και εµπιστεύεται την Κυβέρνηση περισσότερο από την αρχή
της τετραετίας, καθώς βλέπει τα αποτελέσµατά της στην υγεία
και το κοινωνικό κράτος, στην οικονοµία και τον τουρισµό, στις
επενδύσεις και τις διεθνείς σχέσεις, ποιος ασχολείται µε τα πολιτικά παιγνίδια σας; Η απάντηση είναι απλή: Κανείς. Θα το δείτε
και στην κάλπη, αν δεν το βλέπετε σήµερα στις δηµοσκοπήσεις.
Μην ανησυχείτε. Ως το 2023, που έρχονται οι εκλογές, είναι µια
ανάσα δρόµος!
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αποδεικνύει σχεδόν καθηµερινά ότι τηρεί και εφαρµόζει όλα όσα είχε υποσχεθεί προεκλογικά, µε φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις,
δραστική µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22%, πολύπλευρη και συστηµατική ώθηση στην ανάπτυξη, δηµιουργία κλίµατος φιλοξενίας
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των επενδύσεων, τις εξαιρετικές επιδόσεις στον τουρισµό και
άλλα. Νοµίζω ότι στις ηµέρες µας συντελείται µία άνευ προηγουµένου επιχείρηση οικονοµικής αναζωογόνησης του τόπου.
Ίσως ακόµη σηµαντικότερο είναι ότι η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας, µε πρώτο τον Πρωθυπουργό, αποκαθιστά βήµαβήµα το σεβασµό στους δηµοκρατικούς και συνταγµατικούς θεσµούς, θεσµοί οι οποίοι είχαν απειληθεί από τις ακροβασίες του
ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015 - 2019. Αυτό στην πραγµατικότητα θέλετε να υπονοµεύσετε σήµερα. Όµως, δεν µπορείτε, γι’ αυτό και
είναι σαφές ότι στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας οι Έλληνες διακρίνουν τη δύναµη που µπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο, την ευηµερία, την
κοινωνική ειρήνη στο παρόν και στο µέλλον. Παρόν και µέλλον
που, όπως κινείστε, δεν θα παραµείνει παρά θολό για εσάς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, για τη διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώµης, ευτελισµό των θεσµών και κατασπατάληση δηµοσίου
χρήµατος.
Θα ακολουθήσει ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία που θα
διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 72Α του
Κανονισµού της Βουλής και λήψη απόφασης για τη σύσταση ή
µη της Εξεταστικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παράγραφος 2 εδάφιο γ’ του Συντάγµατος και 144 παράγραφος 5 εδάφιο β’ του Κανονισµού της Βουλής.
Οι αποδεχόµενοι την πρόταση απαντούν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την πρόταση απαντούν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο απαντούν «ΠΑΡΩΝ».
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι οι συνάδελφοι Βουλευτές ή και τα
µέλη της Κυβέρνησης που δεν µπορούν να µετέχουν µε φυσική
παρουσία στην ψηφοφορία είτε λόγω αποστολής στο εξωτερικό
είτε για υγειονοµικούς λόγους θα ψηφίσουν µε επιστολές που
θα αποσταλούν στο Προεδρείο σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής όπως ισχύει. Οι ψήφοι αυτές θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση που θα ακολουθήσει.
Εισερχόµαστε στην ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Στην
οθόνη σας εµφανίζεται η πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής και δίπλα οι λέξεις «ΝΑΙ», ΟΧΙ», «ΠΑΡΩΝ». Βεβαιωθείτε
ότι έχετε ψηφίσει. Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη
δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη
λήξη της ψηφοφορίας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής,
καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:

1914

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1915

1916

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1917

1918

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1919

1920

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1921

1922

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1923

1924

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1925

1926

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1927

1928

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1929

1930

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1931

1932

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1933

1934

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1935

1936

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1937

1938

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1939

1940

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1941

1942

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1943

1944

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1945

1946

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1947

1948

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1949

1950

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1951

1952

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1953

1954

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1955

1956

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1957

1958

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1959

1960

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1961

1962

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1963

1964

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1965

1966

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1967

1968

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1969

1970

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1971

1972

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1973

1974

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1975

1976

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1977

1978

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1979

1980

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1981

1982

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1983

1984

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1985

1986

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1987

1988

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1989

1990

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1991

1992

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1993

1994

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1995

1996

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1997

1998

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1999

2000

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

2001

2002

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

2003

2004

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

2005

2006

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

2007

2008

(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Υπέρ της προτάσεως, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
Κατά της προτάσεως, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 157 Βουλευτές.
Συνεπώς η πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης
της κοινής γνώµης, ευτελισµό των θεσµών και κατασπατάληση
δηµοσίου χρήµατος, αφού συµπλήρωσε το όριο των 2/5 τουλάχιστον του συνόλου των Βουλευτών, ήτοι εκατόν είκοσι Βουλευτών ανεξαρτήτως πλειοψηφίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 εδάφιο 3 του Συντάγµατος και 144 παράγραφος
5 εδάφιο β’ του Κανονισµού της Βουλής, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.
Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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2009

2010

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2011

2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2013

2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2015

2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2017

2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2019

2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2021

2022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Η πρότασή µου, λοιπόν, είναι η επιτροπή να αποτελείται από είκοσι εννέα µέλη µε
εκπροσώπηση κατ’ αναλογία της δύναµής τους όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, καθώς και των Ανεξαρτήτων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 31 του Κανονισµού της Βουλής.
Προτείνω στο Σώµα η προθεσµία για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής και υποβολή του πορίσµατός της να ολοκληρωθεί σε δύο µήνες από τη συγκρότηση της επιτροπής, όπως
είθισται.
Συµφωνείτε µε αυτή την πρόταση;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες να αποστείλουν το συντοµότερο δυνατόν
τα ονόµατα των Βουλευτών που θα συµµετάσχουν στην εξεταστική επιτροπή.
Επίσης, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής
συνεδρίασης.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί
της προτάσεως για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2023

Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, καθώς
και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν την 12-11-2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για τη σύναψη
διπλωµατικών σχέσεων µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Τάγµατος του Αγίου
Ιωάννη των Ιεροσολύµων της Ρόδου και της Μάλτας και της περιεχόµενης σε ρηµατική διακοίνωση της Καγκελαρίας του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Τάγµατος του Αγίου Ιωάννη
των Ιεροσολύµων της Ρόδου και της Μάλτας, µονοµερούς δήλωσης».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 19.08’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 15
Νοεµβρίου 2021 και ώρα 17.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

